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BANKROET DER PROFITEURS 
Het weinige politiek gewicht dat er van de heer Har

mei nog overbleef, werd dezer dagen opnieuw op de 
weegschaal gelegd en te licht bevonden. De eerste-mi-
nister heeft het klaar gespeeld, in enkele maanden tij ds 
de reputatie die hij had — die van een weliswaar sluw, 
maar dan toch principeel, moedig man — kwijt te spe
len in de konfrontatie mei de hoogste politieke verant
woorden j kheid. 

Toen hij na de verkiezingen van 23 mei jl. De Schrijver 
opvolgde als informateur, stonden zijn akties niet hoog. 
Hij werd formateur en zelfs zijn vrienden zegden, dat 
hij slechts een overgangsfiguur met 'n harakiri-opdracht 
zou zijn. Maar Harmei bleef en toen hij de krachttoer 
klaarspeelde om de hernieuwing van de C.V.P.-B.S.P.-
koalitie principeel vast te leggen, kreeg hij opnieuw het 
krediet dat hij jarenlang in de politiek had verzameld. 
De ontgoochehng kwam na de C.V.P.- en de B.S.P.-kon-
gressen die de regeringskoalitie moesten bekrachtigen : 
er bleek, dat Harmei slechst over een zeer wankel ver
trouwen beschikte en van Vlaamse zijde werd terecht 
opgemerkt, dat zijn regering steeds de gijzelaar zou 
blijven van de Waalse socialisten. Ontgoochelend was 
de bekendmaking van zijn mammoet-kabinet : een on
mogelijke en geldvretende formule met 28 man, die er 
alleen op berekend was zoveel mogelijk gelukkigen en 
dus zo weinig mogelijk opponenten te maken. De rege
ringsverklaring was een meuwe deuk in het blazoen : 
een nietszeggende tekst vol holle beginselen en fraaie 
algemeenheden die iedereen kon onderschijven omdat 
niemand ergens een houvast pro of contra had. Voor 
een dergelijke regeringsploeg en voor een dergelijke re
geringsverklaring liep niemand nog warm : de heer 
Harmei bereikte een dieptepunt van populariteit. 

Dezer dagen is hij nog een flink eind dieper gezakt. 
Want thans blijkt achter het onbewogen gezicht van fat
soenlijk burgerman iets schuil gaat dat verrassend veel 
weg heeft van een misleider en een marktkramer. 

Wie zich het gehugen even opfrist, kan aan deze vast
stelling niet ontkomen. In juni verklaarde Harmei, na 
« ernstige bestudering van de gegevens », dat het tekort 
op de begroting van 1965 hoogstens 2 a 3 miljard zou 
belopen en waarschijnlijk zelfs minder. Einde juni 
richtte hij een brief tot de voorzitters van de drie grote 
partijen, waarin hij uitdrukkelijk bevestigde « dat er 
geen enkele reden tot ongerustheid » op financieel ge
bied bestond. Alles was dus op zijn best in de beste der 
werelden, er was geen vuiltje aan de lucht, de regering 
Lefèvre had goed beheerd en er bestond dus geen en
kele reden waarom dit prachtig werk niet zou worden 
voortgezet. Op die wijze bekwam Harmei het groene 
licht van de partijkongressen en zo diende hij zich met 
zijn regeringsverklaring voor het parlement aan. Hij 
misleidde de publieke opinie en de volksvertegenwoor
digers;, met vervalste gegevens werd hij eerste-minister. 

Dezer dagen hoorden we een ander geluid. Met veel 
bombast werd een operatie waarheid aangekondigd en 
toen de operatie begon, verscheen op het toneel een 
eerste-minister die doodernstig kwam verklaren dat er 
een kleine vergissing was begaan en dat het tekort niet 
2 k 3 miljard zou bedragen, maar 13 k 14 miljard. 

Wanneer heeft de eerste-minister dat peulschilletje 
van een vergissing ontdekt ? Daarover vernemen we 
niets. We worden vriendelijk verzocht te aanvaarden, 
dat hij zich te goeder trouw even misrekende en dat 
zulks de schuld is van zijn voorgangers (die, vergeten 
we het niet, zijn politieke bondgenoten zijn en zelfs zijn 
ministers) en — natuurlijk —• van de administratie. Nu 
er niet meer omheen kan gepraat worden dat de boel 
bankroet is, wordt een deel van de schuld eenvoudigweg 
in de schoenen van de administratie geschoven. Maar 
wanneer gisteren, vandaag of morgen ergens een lintje 
moet doorgeknipt of een eerste steen gelegd, dan ver
zoekt men ons te geloven dat deze unieke prestatie al
leen en uitsluitend het werk is van de lintjesknippende 
minister, op zijn eigen kracht en naar zijn eigen inzicht. 
Een eerste-minister die de schuld afschuift op de admi
nistratie, komt stellig niet in de galerij der moedigen 1 

(lees verder op blz. 3 in kader) 
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Ook opgemerkt met welke hartroerende 
eensgezindheid de franstalige bladen onmid
dellijk beweerd hebben, dat die snodaards 
van flaminganten Manneke-Pis hebben ge
roofd in de nacht na de wallingantische 
Voerbetoging te Brussel ? 
Niet alleen de franstalige kranten trouwens 
hielden het daarbij. Ook het gerecht snuf
felde m die richting. Zo kregen de jongens 
van het Gentse V.N.S.U. en het Verbond op 
hun respektievelijke sekretariaten op 17 no
vember het bezoek van de politie, op zoek 
naar het Manneke. 

De Gentse politiemensen schenen de zaak 
trouwens niet al te ernstig op te nemen. Hoe 
zouden ze ook, een week na de feiten ? Ken
nelijk voelden ze zelf dat « Brussel» al het 
^mogelijke deed om de schuld op de Vlamin
gen af te schuiven. 
En inmiddels blijven de échte Beulemansen 
maar bloemen en naamkaartjes brengen naar 
de scheenbenen van het ventje, net of het 
een grote nationale begrafenis geldt. En 
blijkbaar zien ze daarbij over het hoofd, dat 
tiet Manneke al een paar eeuwen waterde 
voordat Brussel Frans ging wauwelen... 
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CONSCIENCE 

I Waarde Redaktie, 

De « Libre », die het steeds 
b e n e d e n haar franskiljonse 
•waardigheid gerekend heeft, een 
Vlaams schrijver te bespreken, 

-liet op 3.11 Jo Gerard zich ont
fermen over Hendrik Conscien
ce. Conscience op de eerste 
pagina van de « Libre » ! Alsje-
blief ! De gewild beperkte visie 
van deze Jo Gerard, wat betreft 
Conscience, gaat echter het «fait 
divers» niet te buiten. Gerard 
schrijft Conscience slechts en
kele passussen toe, die boven
dien uit hun verband gerukt 
zijn en geen rekening houden 
met het feit, dat de Conscience 
van 1844 (14 jaar na het ont
staan van België) geen de min
ste vergelijking kan doorstaan 
niet de Vlaamse Beweging van 
1965. Het ging in dit artikel 
over een Vlaams België en een 
Waals België en die twee samen 
vormen één enkel België. 

Conscience inschakelen in een 
unionistisch verband is dan ook 
een geestelijk bedrog, eigen aan 
de conservatieve « Libre ». 

Een historicus, dr. H.J. Elias, 
wiens volledigheid en betrouw
baarheid niet in twijfel kunnen 
getrokken worden, citeert ook 
Conscience in zijn « Geschiede
nis van de Vlaamse Gedachte >. 

Reeds in 18fi0, ter gelegenheid 
van een banket te Gent, zal A. 
Vervier, op een toast hem ge
bracht door Conscience, het vol
gende verklaren : « Er zijn twee 
soorten nationaliteiten, de poli
tieke en de stamnationaliteit. 
De staatkundige nationaliteiten 
zijn enkel het werk van de men
sen en vergankelijk ; de stam-
nationaliteiten, en zo ene is de 
onze, zijn het werk van God en 
zij blijven •». 

In 1869 verklaarde Conscience 
dat de Hollanders en de Vla
mingen broeders waren, die bij 
elkander steun zochten. 
Jan De Laet, de jeugdvriend van 
Conscience, verklaarde in 1883 
aan het sterfhuis bij de begra
fenis van de grote schrijver : 
« Hij is de man vnn ceheel 

Vlaanderen in het verleden, in 
het heden en in de toekomst >. 

Wat gaat de « Libre » nog al 
uitvinden om haar oud, versle
ten unitarisme toch nog maar 
een schijn van bestaansreden te 
geven ? Zeker mag zij dan geen 
Jo Gerard meer aan het woord 
laten. Deze praatvaar bereikt 
juist het tegenovergestelde van 
hetgeen hij wil bewijzen. 

H.B. - Erembodegem. 

V.V.B.-MOTIE 

De kaderleden van het arron
dissement Antwerpen van de 
yVB, in vergadering bijeenge
komen op 19 nov. il., hebben 
vastgesteld dat tussen de strij
dende Waalse verenigingen en 
de reaktionaire unitaire Brus
selse kringen een tegennatuur
lijk front ge\ormd werd', dat tot 
uiting gekomen is tijdens de re
cente aktie voor de terugkeer 
van de Voer naar Luik, gekop
peld aan 'n kampanje voor taal-
vrijheid en uitbreiding van de 
Brusselse agglomeratie. In heel 
het franstalig offensief dat de 
laatste maanden tot uiting komt, 
vinden ze dit het meest veront
rustend element. 

Zij be,6weren de Walen hun 
aanvallen op de Vlamingen te 
staken en hun medewerking met 
reaktionaire unitaire Brusse
laars en in Vlaanderen wonende 
kasteelheren en andere asociale 
franskiljons op te zeggen, en 
zich integendeel met de Vlamin
gen samen in te zetten \oor het 
bereiken van de nodige autono
mie voor beide volksgemeen
schappen door federalisme. 

Intussen willen zij niet bij de 
pakken blijven zitten. Zij mer
ken immers op dat de taalwet
ten nog niet toegepast, integen
deel gesaboteerd \\ orden, dat 
bpvengenoemd franstalig offen
sief gericht is t€geh deze taal-
we^igeving, dat de regering alles 
in het werk stelt om de grond
wetsherziening door te voeren, 
en dat de kommissie voor kom-
munautaire betrekkingen zoda

nig werd samengesteld, dat, als 
er nog iets gebeurt vóór de 
grendel van de grondwetsher
ziening wordt dichtgeschoven, 
het geen verder rechtsherstel 
voor Vlaanderen, maar integen
deel een nieuwe aanslag op de 
taalwetten in anti-Vlaamse zin 
dreigt te zijn. 

Zij verheugen er zich dan ook 
over dat de drie Fondsen, hierin 
gesteund door een twintigtal 
verenigingen, zich hebben ak
koord verklaard over een pro
gramma, dat geen wijzigingen 
aan de taalwetgeving in het na
deel \an de Vlamingen duldt, dat 
de uit^oering van de taalwetge
ving, een volwaardige kulturele 
autonomie en zonder verder ver-
wdjl het verder Vlaams rechts
herstel eist, en dat zich tegen de 
grendelgrondwet verzet. 

Zij geven het VVB-bestuur van 
het arrondissement Antwerpen 
en de verschillende afdelingsbe
sturen opdracht kontakt op te 
nemen met de andere vereni
gingen op arrondissementeel en 
plaatselijk vlak, om op basis 
van dit programma front te 
vormen om deze Brussels-Waal
se dreiging af te slaan en voor 
Vlaanderen eindelijk volledig 
rechtsherstel, niet alleen in rech
te, maar ook in feite te bekomen. 

V.V.B. - Antwerpen. 

BEUSTINGONTDUIKERS 

Mijnheren, 

Het stuit ons, belastingbeta
lers, tegen de borst dat er weer
al belastingsverhogingen in de 
lucht hangen en dat ^eze verho
gingen uitgaan van personen 
(parlementairen) die zelf geen 
belasting betalen. 

Hel is toch zo gemakkelijk 
de belastingen te verhogen, ja 
zelfs van er nieuwe uit te vin-" 
den, wetende dat men er zelf 
geen zal hoeven te betalen. 

In verband hiermede volgt 
hier een citaat uit « 't Pallieter-
ke » : « We werden de jongste 
weken zot gezeverd over recht

streekse en onrechtstreekse be
lastingen en ook over belasting
ontduiking. 

Wat dit laatste betreft, mag er 
nog eens aan herinnerd worden 
dat in ons land de belastingont
duiking voor sommigen wette
lijk is toegelaten, namelijk voor 
de dames en heren parlementai
ren die slechts op een gedeelte 
van hun vergoeding belast wor
den. Wat eigenlijk een schandaal 
is, vooral als men nagaat dat zij 
zélf het bedrag van die vergoe
ding bepalen en er wel voor 
zorgen dat er steeds genoeg 
overschiet ». 

Waarom dienen de V.U.-geko
zenen met onmiddellijk een 
wetsvoorstel in tot afschaffing 
van dat schandalig en onrecht
vaardig voordeel aan de parle
mentairen, die het voorbeeld 
zouden dienen te zijn voor hun 
medeburgers ? We weten wel 
dat de parlementairen op enkele 
uitzonderingen na, een gedeelte 
van hun vergoeding moeten af
staan aan bun politieke partij. 
Maar het is niet aan hun politie
ke partij dat zij moeten betalen, 
maar wel, zoals ieder ander bur
ger van dit land, aan de staat ! 

En wat gebeurt er met de mil
joenen die de vakbonden jaar
lijks opstrijken ? Betalen deze 
belastingen ? Hier zou dringend 
eveneens een wetsvoorstel moe
ten ingediend worden, dat dezen 
verplicht een wettelijk statuut 
aan te nemen. 

G.D. - Aalst. 

LEUVEN 

Waarde Redaktie, 

,, „tjp, Vlaams,?, kultuurverenigin-
gen verzetten zich tegen het aan 
gang ziinde anti-\laams offen
sief. Zij herinneren er heel ge
vat aan, dat wij Vlamingen nog' 

• steeds de eisende partij zijn Nu 
luiden de Vlaamse professoren 
van de Leuvense Hogeschool de 
noodklok tegen het plan van de 
franstalige professoren voor op
neming van Leuven in « Ie tres 
grand Bruxelles •'- ''-.T.pnir ». 

Taalwet of geen, voor de frans-
taligen bestaat alleen hun impe
rialistische opvatting van de 
wet. Enkel voor de macht zullen 
zij zwichten. Alleen het ten toon 
spreiden van onze macht kan 
die verwende kinderen hun Baas 
Ganzendonkgedoe doen afleggen. 

Daarom is het hoogst nodig 
dat er een Vlaamse massa-beto
ging plaatsvindt te Leuven. Het 
is vijf voor twaalf, zeggen de 
Vlaamse professoren in hun 
hulpkreet. « Help ons », roepen 
zij de Vlamingen toe. 

Zullen wij deze dringende op
roep niet horen ? De moorde
naars \an Vlaams Brabant moe
ten gekortwiekt worden. Wij 
mogen geen rust meer kennen. 
Zoals « Pallieter » schrijft is het 
parool : offensief. 

Naar Leuven, een schakel van 
een grootscheeps, overrompe
lend Vlaams offensief ! 

B.H. - Erembodegem. 

EEN KLEINE LES 

Op een vergadering van de 
Kring der Vlaamse Zenuwartsen 
te Oostende (kring die opgericht 
werd omdat de Brusselse specia
listen-* société's » het vertikken 
de taal der meerderheid te er
kennen) uitte prof. Dereux der 
Katholieke Universiteit van Rij-
sel (een der gastsprekers, naast 
Noord-Nederlandse geleerden) 
zijn grote waardering voor onze 
kuituur en spande zich zelfs 
welwillend in, ook iets in het 
Nederlands te zeggen. 

Ter attentie van onze frans
kiljons, deze geografische Vla
mingen met hun tegennatuurlijk 
en bekromi>en misprijien voor 
de eigen moedertaal. 

. . S.E. • Gent 

De redaKtte draagt geen verant-
woordehikheid voor de mhond der 
gepubliceerde lezertbrleven Ze be-
boudt zicta het recht van tcenze 
en inkorting voor Over de lezers
rubriek irordl geen briefwisseling 
"pvoerd. 

WENTEIPOORÏÏN 
in hout, ataal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitioerine ot 
oaar gewenst model. 
Systemen cangepast &an de 
aard van het bouwwerk. 
Hand- of elektrisehe bedlening, 

ZONHOVEN • TEL 132 3t 

tiS ^ ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

ROIXÜIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrisch» 
bediening. 
AUa systemen. 
VENET1A4KM! 
ZONNEBLINDEIJ 
Bedlening met 
koorden" of met 
stang en windwerk, 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRIUA-FLEXX 

_AJEURISSEN - ClOOSTERMANS A ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN-

Vertegenwoordiger voor Anoweipeii (S tad en p rov inc ie ) : 
L, VANDEVELDE, 

S in t D a m i a a n s t r a a t 17, Wommelgem - TeL : (03)53.67.27 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« D E VOLKSUNIE! . 
d i e n e n toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papenhoek ». Be rendrech t . TeL (03)73.66.59 

Alleen de zoekert jes gaan n a a r 
h e t hoofdsekre t a r i aa t : 

M . L e m o n n i e r l a a n 8 2 B r u s s e l 1 . T e l . ( 0 2 ) 1 1 . 8 2 . 1 6 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, s middags en 
's avonds ueste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot s nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 
Staf Wouters 
aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DOR'1 IHlLIUiRAUHOF li l 
langs aatosnelvreg Antwer-
pen-Aken. Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr,.. 

I I R E L L I 
Dunlopilio 
STAR 

. . ik koop bij 

MATTHteU'S SeOOSNSSORIJF 
T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , l O I I G E R H O U T - TEL. 35.17.83 
, ., •'•'"UIZEN : OieMSTMI S4.S*, Antw. T.l. 31.01.H 

J . 9 . i n " S . r . „ 39.41, An,„. W 33.47.24 - C.llifor,l„l 60, D.oro., 1.1. 36.J5.M 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • T e l . : (03) 39.49.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in dc 

deren, voor alle Terzekeringsvormen : Brand • 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-VIaan-
Leven - Persoonlijke Familiale - Auto - Wet -
Burg. Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande Terzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 
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deze w e e k . . . 

(Nik Claes) Na de idyllische regerings
verklaring van premier Harmei is de 
kreikende perskonferentie van minister 
Eyskens gekomen. Niet zonder leed
vermaak zal deze lichtgeraakte profes
sor het gapend tekort dat zijn vijande
lijke broeder Lefèvre heeft achterge
laten, met een geringschattend gebaar 
en opgetrokken wenkbrouwen hebben 
aangewezen. Voor 1965 alleen een put 
van 20 miljard. Exaltant en vroegtijdig 
einde van eerste-minister Lefèvre die, 
een beetje verhit door de machtsuit
oefening, zijn bewind op ten minste 12 
jaar had geschat. Gelukkig is het niet 
gebeurd, anders was de uitverkoop ge
garandeerd. 

Niet alleen Lefèvre en oud-minister 
Dequae treffen schuld, maar al de le
den van de vroegere regering Lefèvre. 
Al de ministers zijn solidair verant
woordelijk voor de financiële knoei
boel. En met hen de C.V.P. en de B.S.P. 
die deze janboel hebben gesteund. 
Daarbij is het ergelijk te zien dat 10 
excellenties uit de vorige ploeg, die ver
antwoordelijk zijn voor het vroeger 
wanbeheer, opnieuw 's lands beleid in 
handen nemen. Sommige zijn zelfs be
vorderd tot super-ministers. Het zijn 
de C.V.P. en de B.S.P. die de nieuwe 
ploeg met de oude klungelaars het 
hoofd boven water zullen houden. 

De begroting van 1966 zal 200 mil
jard bedragen dat is circa 37 miljard 
meer dan in 1965. Om de put van de 
vorige regering te dempen en om de 
nieuwe mammoetbegroting in even
wicht te brengen, zijn nieuwe zware 
belastingen nodig die vooral de verbrui
ker en de kleine man zullen treffen. 

Vanop de kamertribune zette eerste-
minister Harmei de aanval in op de 
geldbeugeL Hij deed het wat beduusd 
en onzeker. Hij zag er minder verge

noegd uit dan toen hij, kennelijk fier, 
zijn regeringsverklaring kwam voorle
zen. Met een dialectiek die hoorbaar 
knarste en een beeldspraak aan de 
keuken ontleend, probeerde hij de 
aderlating erin te praten. 

Kronacker, een rode anjer in het 
knoopsgat als een wat bedaagde jeune 
premier, onderdak herhaaldelijk de 
eerste-minister, met de hem eigen plot
se driftbui, hierbij lawaaierig gesteund 
door een stelletje overmoedige nieuwe
lingen van de P.V.V. 

... in de 
kamer 

De aanval kwam echter pas los met 
De Clerck, de jonge talentvolle nieu
we voorzitter van de P.V.V .-fractie. Op 
grond van een stevig, omvangrijk dos
sier maakte hij het proces van de vo
rige en de huidige regering. 

Frans van der Eist, in een degelijke 
tussenkomst, legde de diepere oorza
ken bloot van het financieel bankroet. 
Het partijpolitieke opbod van de rege
ringspartijen leidde naar beslissingen 
waarvan men op verre na niet de finan
ciële gevolgen overzag. De administra
tie is gevaarlijk in peil gezakt door de 
benoemingen en bevorderingen van 
mensen wier grootste verdienste het is, 
een lidmaatschapskaart van de partij te 
kunnen voorleggen. Dat ingevolge 
daarvan de administratie in gebreke 
blijft en de regering verkeerd voor-
light, is geen verzachtende omstandig
heid zoals de ministers hebben bepleit, 
maar een bezwarende illustratie van 
een verderfelijke benoemingspolitiek. 

Van den Boeynants, in een hartstoch
telijke rede, viel scherp de P.V.V. aan 
en herinnerde aan de demagogie van 
deze partij en haar verspillingen in het 
verleden. Hij toonde terecht aan dat 
him verkiezingsprietpraat 40 nMljard 

meer aan de schatkist zou hebben ge
kost. De schermutselingen tussen rege
ring en P.V.V. werden h e r l e i d tot 
de verwijzing naar eikaars flaters en 
tekortkomingen. De 3 kleurpartijen 
hebben herhaaldelijk in afwisselende 
koalities in de regering gezeten en zijn 
door de wol geverfd. 

Maurits Coppieters hield zijn maiden-
speech, en nogal met twee interpella
ties achter mekaar. In een gloedvolle 
tussenkomst hekelde hij scherp de on
wettelijke en verderfelijke onderwijs
politiek in de Voer. Met stevige argu
menten nam hij de beide ministers van 
Nationale Opvoeding onder vuur, rea
geerde gevat op de onderbrekingen en 
weerlegde in zijn repliek de drogrede
nen van minister Dehousse en de spit
se subtiliteiten van minister Van Bo-
gaert. 

Hij interpelleerde vervolgens de mi
nister van Justitie Wigny over het 
spreekverbod aan Dr. Paardekooper. 
Hij verwees naar de discriminatie tus
sen Dr. Paardenkooper en Franse en 
andere vreemde sprekers, die zich in 
revolutionaire taal ongestoord mogen 
mengen in binnenlandse aangelegenhe
den. In een hooggestemd slot stelde hij 
de pietluttige politiek van de minister 
in contrast met de grootse droom van 
het Europa zoals wij het zien. Na een 
nietszeggend en ontwijkend antwoord 
van de minister, zei hij vernietigend 
vanop zijn plaats, het niet de moeite te 
vinden naar de tribune te gaan voor 
een repliek op een schromelijk onder 
peil gebleven antwoord. 

Perin had voordien, in een hatelijke 
interpellatie aan de eerste-minister. 
Leemans wegens zijn houding tijdens 
de bezetting aangevallen. Perin heeft 
zijn eigen reputatie geen dienst bewe
zen, na zijn schitterende maiden-speech 
bij de regeringsverklaring. Hij was be
paald zwak. Iets beter was zijn inter
pellatie over de zg. incidenten in de 
Voer. Hij vertelde echter onthutsende 
onzin, waar hij beweerde dat niet het 
eigen dialect, waarvan men zich be
dient in eigen kring, bepalend is voor 
de kultuursfeer waartoe men behoort, 
maar wel de vreemde aangeleerde taal. 

Timmermans, een Luikse communist, 
handelde in holle retoriek over de op
tocht met muziekkapel van een groep 
Vlamingen in Moelingen, spijts het ver
bod en de sterke ordedienst. 

De Volksunie-fraktie kwam duchtig 
tussenbeide in de besprekingen en wees 
scherp en soms humoristisch ministers 
en sprekers terecht. 

. . . e n in de 
senaat 

In de Senaat verliep het debat over 
de financiële toestand nogal mat. De 
heren van de Hoge Vergadering achten 
het zich aan hun reputatie verplicht, in 
alle omstandigheden te getuigen van 
meer onthechtheid dan de Kamerleden. 

De heer Vanaudenhove slaagde er 
dan toch in, te zorgen voor herrie op 
beperkte senaats-schaal. Zijn demago
gische tussenkomst, die een flink stuk 
beneden het peil lag van de P.V.V.-
fraktieleider in de Kamer, lokte minder 
onderbrekingen uit dan zijn redevoe
ring na de regeringsverklaring. 

Namens de Volksunie voerde Wim 
Jorissen het woord. Hij begon met aan 
te stippen dat een «operatie waarheid» 
daarom nog geen «operatie eerlijkheid» 
is. Hij onderzocht vooral de sociale 
weerslag van de nieuwe belastingen en 
vreesde een nadelige weerslag vooral 
in Vlaanderen, waar de zozeer kwets
bare tekstielnijverheid het moeilijker 
dan ooit zal krijgen daar haar positie 
op de internationale markt wordt aan
getast. Nadelige weerslag is eveneens 
te verwachten op de auto-montagebe
drijven die goeddeels in Vlaanderen, 
nl. te Antwerpen, Genk en Mechelen, 
gevestigd zijn. De «aanpassing» van 
de spoorwegtarieven betekent een ver

hoogde last voor de Vlaamse pendel
arbeiders en -bedienden en voor de 
ambtenaren die door de overdreven 
administratieve concentratie naar 
Brussel moeten komen werken. 

De Leuvense prof. Lagasse, intellek-
tueel sieraad van de F.D.F., verliet al 
spoedig het financieel terrein om te 
belanden in de Voer-problematiek; de 
man stelde zich waarschijnlijk even 
voor, dat hij in de Kamer zat. Voorzit
ter Struye klopte hem vaderlijk op de 
schouder en maakte hem er op attent 
dat de Voerstreek geen vuile streek 
van Eyskens is en dus buiten het ka
der der besprekingen viel. 

de p.v.v. en de 
financiële 
toestand 

De P.V.V. maakt thans groot misbaar 
over de financiële toestand en voert een 
demagogische kampagne om uit deze 
toestand electorale winst te halen. Het 
is alsof de redding alleen te verwach
ten is van de P.V.V. 

Al wie even nadenkt zal echter spoe
dig tot het inzicht komen dat de P.V.V. 
best niet zo hoog van de toren zou bla
zen en meer bescheidenheid aan de 
dag leggen. 

Ging het immers zoveel beter met de 
staatsfinancies toen de P.V.V. aan het 
bewind was ? Werd er toen misschien 
bezuinigd ? De cijfers spreken een dui
delijke en onweerlegbare taal. Van 
1958 tot 1961 was de P.V.V. ( = liberale 
partij) samen met de C.V.P. aan het 
bewind. 

In 1958 bedroegen de gewone inkoms
ten van de staat (hoofdzakelijk dus 
fiskale inkomsten uit belastingen) 95 
miljard. 
De staatsuitgaven (gewone begroting) 

bedroegen in dat jaar 103 miljard, het
zij een deficit van 8 miljard fr. 

In 1959 waren de inkomsten van de 
staat gestegen tot 102 miljard. De uit
gaven stegen echter tot 110 miljard, of 
weer een tekort van 8 miljard frank. 

In 1960 stegen de inkomsten van de 
staat tot 109 miljard en de uitgaven tot 
115 miljard, hetzij nogmaals een aan
zienlijk deficit van 6 miljard fr, 

In 1961 stegen de staatsinkomsten, 
mede dank zij de eenheidswet en de 
belastingsverhoging, tot 120 miljard. 
Toch was er einde 1961 een nieuw te
kort van 4,5 miljard fr. 

Van 1958 tot 1961 stegen de inkoms
ten van de staat (hoofdzakelijk op
brengst van de bel£istingen) met meer 
dan 25 miljard f r ! 

De uitgaven stegen met 21 miljard fr. 
De ontwikkeling die tot de huidige 

katastrofale toestand leidde, was dus 
reeds aan gang in de jaren toen de 
P.V.V. in de regering zetelde. 

Wanneer wij echter dieper ingaan 
op de situatie en de diepere oorzaken 
opsporen stellen wij vast dat de P.V.V. 
even goed verantwoordelijk is als de 
C.V.P. of de B.S.P. voor het financieel 
wanbeheer van de Staat, dat groten
deels toe te schrijven is aan de roeke
loze opbodpolitiek van deze drie par-
tjien, de mateloze verspillingen zonder 
ernstige kontrole, de politisering van 
de staatsadministratie. 

Wanneer de P.V.V. nu kritiek uit
brengt op de C.V.P. en de B.S.P., kan 
men alleen zeggen : de pot verwijt de 
ketel dat hij zwart ziet! 

Bedenken we daarbij even dat de 
P.V.V. bij de jongste verkiezingen voor 
de dag kwam met een demagogisch 
programma waarvan de verwezenlij
king aan de staat, naar men berekend 
heeft, 40 miljard nieuwe uitgaven zou 
kosten. Men kent trouwens de reputa
tie van de P.V.V., de voortzetting van 
de vroegere liberale partij, op dit stuk 
sedert deze partij voor de verkiezingen 
belastingsverlaging beloofde, doch na 
de verkiezingen de belastingen verhoog
de. 

bankroet der profiteurs 
(vervolg van bladzijde 1) 

Veel moed is er ook niet toe nodig, om de schuld voor de katastroof 
zo onverbloemd op de vorige regering te schuiven — wel een flinke dozis 
kortzichtigheid en domheid. Want het moet de heer Harmei toch duide
lijk zijn dat de onmiskenbare en onbetwistbare reusachtige schuld van 
de vorige regering de zijne niet vermindert. Zetelen vandaag niet enkele 
van de schuldigen van gisteren in het kabinet der Harmelieten ? In het 
kernkabinet vormen zij zelfs de meerderheid : Spaak, Segers, Spinoy en 
Leburton, de grote verkwisters van gisteren. En heeft de heer Harmei 
de vorige regering niet gesteund door in het parlement zijn ja-stem te 
geven a£in de financiële avonturen die hij zo scherp aanklaagt thans ? 
Zo verwijst hij nu koudweg naar het feit dat de vorige regering de fi
nanciële gevolgen van haar beleid niet overzag; alleen in de sektor ziek
teverzekering en onderwijs zou er daardoor vijf miljard verloren ge
gaan zijn. Maar dan dringt zich toch de vaststelling op dat de achtbare 
heer Harmei evenmin de financiële gevolgen overzag van zijn ja-stem 
waarmee hij in het vorige parlement het regeringsbeleid bekrachtigde : 
een onbekwame die onbekwamen aanklaagt! 

Er is iets weerzinwekkends aan de bombast waarmee de operatie 
waarheid wordt gevoerd en aan de pogingen die de heer Harmei aan
wendt om iedereen behalve zichzelf de schuld van alles te geven. Ten
slotte komt het hele pleidooi pro domo er op neer, dat wij verzocht 
worden vertouwen te schenken aan de partijen en de mensen — Harmei 
inbegrepen ! — die op een schaamteloze wijze iedereen hebben bedrogen. 

Later zal blijken dat de crisis rond de miljardenput méér was dan de 
headline van één dag en het ongenoegen van de belastingbetaler. Wat wij 
thans meemaken is het definitief en uiteindelijk faljiet van het partij
politiek beheer der jongste decennia. In één ding heeft Harmei gelijk : 
niet alleen hij is schuldig en zelfs niet alleen de huidige regeringspartijen. 

Schuldig zijn ook de P.V.V.-ers die zich thans veilig van op de opposi-
tiebanken de handen wrijven, maar die op even lichtzinnige en even on
verantwoordelijke wijze met de staatsfinancies omgesprongen zijn, onder 
minister Liebaert en telkens wanneer zij zelf regeringsverantwoordelijk
heid droegen. 

Wij beleven het onherroepelijk bankroet van hen, die nooit iets anders 
gedaan hebben dan het geld van de belastingbetaler, van de gemeenschap 
te vergooien in een kortzichtig beleid dat uitsluitend er op berekend 
was, kiezers en macht te kopen. Dat zij nog het lef hebben om, vanop de 
bcmken der meerderheid of der oppositie, toe te juichen of te schreeuwen 
en aldus de aandacht op zich te trekken, bewijst alleen maar dat hun 
schaamteloosheid groter is dan hun boerse berekendheid. 

T. van Overstraeten. 
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aan Dries De-jiiüe 

geweien minister van Financien 

Ge»\ezcn excellentie. 

In onze nationale porreleinwipkcl is men druk doende, de 
Stul,l;en bijeen te vegen die gij gemaakt iiebt tijdens de vier jaar 
dat de zorgen over onze cenlen u toever.rouwd varen . Het is 
ii'et weinig, wat ge nalaat : nooit werd het spaarvarken iiieto-
«lischer kapot geslagen en leeggeliaald dan tijdens de eksaltante 
periode onder Theo Lefévre. 

^i;^ar laat ons niet onrechtvaardig zijn. In het pleidooi pro 
domo dat gij deze week in de Kamer hebt gehouden, stak al\ast 
één grond van waarheid : andere regeringen vóór uw tüd hebijen 
het niet beter gedaan en met name de P.V.Y.-ers torsen de erfenis 
van vele en diepe putten die de liberalen met noeste \liit herhaal
delijk in onze financiën hebben gegraven. En het zou onrecht
vaardig zijn, u te belasten met alle zonden van Israël en u moe
derziel alleen de woestijn in te jagen : de waarde kollegas uit 
de regeringsploeg I.efèvre-Spaak jhebben u met overgave geassis
teerd bij de forse gooi van onze centen door deuren en vensters. 

Het verschil is, vriend Dries, dat een deel \an Iien zich op de 
regeringsbanken Iieeft weten te handha\en en van daar de onbe
schaamdheid zo ver drijft, om grinnikend toe te kijken hoe de 
schuld op uw indrukwekkend hoofd wordt gestapeld : welge-
iomen zondebok die geofferd wordt aan de goden van de wraak. 

Het is nochtans allemaal zo sciiouu begonnen met n. Gij hadt 
het onuitsprekelijk geluk, een VVestvlaming te zijn zonder al te 
grote eigenschappen en al te onoverkomelijke gebrekeii. De 
gevvone middelmaat, \\aaruit men in de niet-politieke wereld met 
tijd en vlijt een niet onaardig bureelchef kweken kan. Toen de 
eeuwige geografische wetten van de Belgische politiek het nood
zakelijk maakten dat een Westvlaming geroejien weid naar de 
Wetstraat, koos men u. Overwegende waarschijnlijk dat, als het 
geen deugd deed. het toch ook niet veel kwaad kon. 

Pijplurkcnd, \Vest\laams koeteiid en met de ün\crsU)ürbaar-
heid \an een nijlpaard in de bronstijd zijt gij uw paden doorheen 
de ministeriële .lungle gegaan. Men had u juist beoordeeld : de 
gezegende middenmaat die past op ieder departement, zonder 
helemaal uit de toon te \allen en zonder al te zeer te schitteren. 
Want, hebben eerste-ministers niet graag dat zij met levensgrote 
idioten scheep gaan. /ii houden er evenmin van dat aan hun zijde 
iemand zou zitten die briljanter is dan zij. 

Aan zo'n Westvlaamse bulldozer kon men toevertrouwen, 
wat iedere andere excellentie - en vooral een excellentie iet 
formaat - beleefd en glimlachend zou weigeren. Zo kwam he> dat 
tijdens de vorige regering uw uur sloeg om onze financies te 
beheren : men had ergens een knaap nodi.g, die stom genoeg was 
om zich de ellende van een fiskale hervorming op de nek te 
halen en die inen nadien zonder al te veel wroeging terug naar 
Zijn excentrisch gelegen penaten kon sturen. Die knaap waart gij. 

.... ''!J ''*''*' hervormd. Zonder goed te weten waaro\er het eigen-
hjk ging. Blindelings dri | \end op de dialektiek van Theo Lefevre 
en de raadgevingen van uw administratie en uw « politieke 
vrienden ». In eerlijke ogenblikken gaaft ge zelf trouwens toe, 
dat het licht \an de fiskale hervorming u slechts is gaan dagen, 
toen het ding al lang gestemd was in het parlement en onherroe
pelijk - als Gods molen, manr ietwat sneller - he",in tp „lalen. 

Maar vandaag. Dries, vandaag blijkt slechts hoe iioug de nota 
is die WIJ te belalen hebben aan uw middelmaat en aan uw non
chalante .mwetendheid van all-roundvakman. En de argumenten 
die gij te uwer \erdediging aansleurt, slagen er op verre na niet 
in ons te overtuigen. 

In de Kamer hebt gij gezegd, dat « de druk der verkie/insen 
de Zl'L"T' ''':!'r^"ê'' f" °'^'^"^'"^ een ve,;nemng fan 
de uitga\en boven het normaal tempo heeft doen ontsti^n > 
We verstaan Nederlands, zelfs als het Westvlaams geünt i ? -n 
voor^ ,m? ' iT " " ^ " " T " V°''-i" 'lat gij en uw collega's in het 
voornitizch van de verkiezingen voor Sinterklaas hebt willen 
hmr,"".,; r K i'I^»'"** " " ' ^ '=''"*'^"- ^ " da' 8'i er nog een flinke 
bon duiten hebt tegenaan gegooid om de oppositie met haar 
beloften te overtroeven. Lastig hadt gij hef overigens niet - de 
nota wordt ons vandaag geprese^teerr). 

Een andere verklaring van u kunnen wij onmogelijk moedig 
heten : « Besh.ssend is de geleidelijke omvorming van de publieke 
opinie t.o.v. de staatsfinancies. Men moet deze opinie ervan 
bewust maken dat de Staat slechts kan uitgeven voor de gemeen
schap, in de mate dat de gemeenschap dit zelf betaald ». 

Hewel, Dries, dat is de klap op de vuurpeil : niet gij en niet 
uw ministeriële kollega's zijt schuld aan de financiële katasiroof, 
maar wel de « publieke opinie 3.. Als het waar is, dat het vulgus 
pleb.s zich slechts interesseert aan staatsfinancies inzoverre daar 
profijten aan vast zitten, dan is het - zo menen wij - omdat zij 
nooit een ander voorbeeld hogerop heeft gezien. Dat de grote 
profiteurs zich wegsteken achter de kleintjes, is wat al te bar 
voor 

dio Genes. 

ZIJM V R I E N D E Y 5 K E N S 

Nadat C.V.P.-sekretaris Leo 
Tmdemans aan de C.V.P. van 
het arrondissement Gent ge
zegd had dat de C.V.P. een 
krisis doormaakt, verklaarde 
de Vaste Wervings-minister 
P W. Segers dat alleen zijn 
vriend Eyskens de belabberde 
Staatsfinaneiën kan opknap
pen ! 

Ho zei er niet bij dat hij 
zija vriend Eyskens in 1961 
in de steek liet om met zijn 
andere vriend Lefèvre een 
regering te vormen die Eys
kens volled'g verketterde- Nu 
doet hij weer averechts .. of 
rechts ! 

Van die arme rijksfinanties 
trekken de heren zich echter 
weinig aan, maar des te meer 
van hun privéfinancies. 

Wedden dat er niets in huis 
komt van een verscherpte 
kontrole op de fiskale aan
giften ? De heren zouden 
zichzelf kontroieren, mitsga
ders hun vrienden bankiers en 
andere kapitaalkrachtigen. 

C E N T R U M 

G E M E E N T E P O L I T I E K 

Verleden zondag organi
seerde het Vlaams-nationaal 
Studiecentrum voor gemeen
te- en provinciemandataris
sen een studiedag te Antwer
pen De bijeenkomst werd 
druk bijgewoond en wij leer
den dat er op dit ogenblik 
bijna vijfhonderd leden zijn 
die deel uitmaken van dit 
centrum waaronder 35 pro
vincieraadsleden, 50 burge
meesters en schepenen, 75 
beheerders C.O.O. en meer 
dan 300 gemeenteraad.sleden 
van Volksunie en Vlaamse 
lijsten. Na een inle-'dend 
woord van de uittredende 
voorzitter mr. H. Schiltz, 
volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid van Ant
werpen, werd het woord ge
voerd door dr. M- Coppieters, 
volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid te Sint 
Amandsberg en dhr E. Slosse, 
provincieraadslid, die onder-
scheidelijk handelden over 
ruimtelijke ordening op ge
meentelijk vlak en gemeente-
financiën Tenslotte werd ad-
vokaat Verniers, gemeente-

Verleden woensdag betoogden de Vlaamse studenten uit Leur 
ven tegen de fatale driehoek Leuven-Waver-Brussel. 

raadslid van Sint Niklaas, als 
nieuwe voorzitter van het 
centrum aangeduid. 

M E C H L I N A LOCUTA. . . 

Verleden zondag werd te 
Bornem een Mis opgedragen 
ter nagedachtenis van de ge
sneuvelde Oostfronters uit 
Klein-brabant. E.P. Wildiers 
— de « Scrutator s> van de 
« Standaard » — zou er een 
preek gehouden Wie de op
vattingen van de pater kent, 
zal het er wel over eens zijn 
dat zijn homelie uiterst ge
nuanceerd zou gehouden wor
den. 

Zover Is het echter niet ge
komen : te Mechelen «oor
deelde men het beter » dat er 
geen preek zou worden gehou

den. Want de weerstand had 
gedreigd met tegenmaatre
gelen. 

Het werd verleden zondag 
te Bornem dan maar een stil-> 
Ie mis, met honderden inge
togen gelovigen en zonder de 
incidenten van de weerstand 
die zo prachtig als alibi h a d i 
den gefungeerd . 

Wanneer men bedenkt, dat 
heel wat Oostfronters regel
recht van de kollegebanken 
of uit de K.A.-bewegingen he t 
soldatenplunje aantrokken 
omdat hen steeds voorgehou
den was dat het «goddeloos 
bolsjewisme» moest uitge
roeid worden, dan is deze Me-
chelse weigering om hun fa
milie en naastbestaande de 
troost van een kristelijk 
woord te gunnen, wel héél 
kleintjes... 

Veertien dagen geleden aan de Nederland-i-Belghche grens te Moelingen : het «ondoordringbaar», 
rijkswacht kordon. 
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DE BABY-SITTERS 

Naar thans is uitgelekt, 
verwachtten de wallinganten 
in de Voerstreek er zich ver
leden week woensdag aan dat, 
terwijl zij in Brussel betoog
den, de snodaards van fla
minganten zich zouden ko
men vergrijpen aan hun ach
tergebleven echtgenote en 
kroost. 

Het schijnt dat dan ook een 
heel alarmsisteem op poten 
werd gezet en dat M.P.W.-
knokploegen, gevormd door 
Luikse metaalarbeiders, de 
wacht in de franskiljonse 
huizen der Voerstreek kwa
men optrekken. 

De potige baby-sitters ui t 
de vurige stede zijn er aan. 
geweest voor hun moeite. 
Terwijl zij melkpapjes op
warmden en kinderen op de 
plee zetten, vielen de rake 
meppen op de Brusselse lanen. 

DE ONTHEEMDEN 

In het Beknopt Verslag van 
de « Standaard » wijdde a.dk. 
enkele dagen geleden een 
stukje aan het lot der naar 
Wallonië uitgeweken Vlamin
gen. 

Een triest verhaal van kin
deren die hun plechtige kom-
munie niet mochten doen 
omdat ze onvoldoende Frans 
kenden en die dan maar he 
lemaal van de kerk vervreemd 
zijn, van mensen die prak
tisch analfabeet zijn omdat 
zij alleen hun halfvergeten 
Vlaams en hun onverteerd 
Waals dialekt kunnen spre
ken, van parochianen waar
over de Waalse geestelijkheid 
zich nooit ontfermd heeft be
halve bij de begrafenis, van 
mensen die zich zo geterrori-
zeerd voelen dat zij in geen 
enkele omstandigheid nog 
willen herinnerd worden aan 
hun Vlaamse afstamming. 

Vergehjk dat met de arro
gantie van de Walen in de 
Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel. 

Vergelijk het met de eisen 
der franssprekenden in de 
kerken aan onze kust. 

Aan die ontheemde, be
vreesde en sociaal opzij ge
drukte Vlaamse emigranten 
In Wallonië meet men best, 

wat voor een ontaardlngsma-
chine België feitelijk is. 

BRITTEN IN DE KEMPEN 

Wat Belgische fabrieksba-
zen niet meer durven, dat 
doen de Britten in de Kem
pen. De jongste dagen kregen 
tientallen Vlaamse arbeider» 
op de Britse basis te Emblem 
het bericht dat ze sociaal een 
bank achteruit gezet worden 
en dat hun loon verminderd 
wordt. 

De reaktie van de vakvere
nigingen is meer dan slap. 
Daar waar ze in Belgische fa
brieken onmiddellijk heel het 
geval op stelten zouden zet
ten, verroeren ze ternauwer
nood een vin te Emblem t e 
gen de Engelsen. 

De arbeiders begonnen zich 
dan ool£' af te vragen waar
om .ze meer dan 1.000 fr per 
jaar aan hun vakvereniging 
betalen. 

Nu, als de sindikaten hun 
plicht niet doen zal de Volks
unie hun taak overnemen en 
de minister uitleg vragen. 

VOLKSWONINGEN 

Sinds jaren bouwt de maa t 
schappij voor goedkope wo
ningen arbeidershuizen. Bij 
de oprichting ervan had men 
natuurlijk niet voorzien dat 
arbeiders ooit een auto zou
den kopen. Nochtans zijn voor 
het ogenblik 62 t.h. van de 
auto's in België bezit van ar
beiders en bedienden-

Sinds jaren hebben de ar
beiders het vraagstuk dan 
maar zelf opgelost en op ei
gen kosten een garage bijge
bouwd. Men heeft dat oog
luikend toegelaten omdat de 
wagens vaak niet kunnen bui
ten blijven staan 's nachts 
daar de straten niet verlicht 
zijn en de eigenaars van de 
wagens dus verantwoordelijk 
zouden zijn voor alle ongeval
len. 

Thans grijpt men echter 
plotseling in. En erg eenzij
dig : voor sommigen wel, voor 
anderen niet. 

Te Willebroek kregen o.m. 
sommige arbeiders bevel hun 
garage af te breken, anderen 
werden met rust gelaten. De 
burgemeester van Willebroek 

Bij de (mislukte) Voerbetoging te Brussel verleden woensdag, ging het er warm aan toe! 

—een socialist! — zet er zelfs 
zijn politie achter ! 

Begrijpelijk heerst er thans 
heel wat beroering in de 
streek. Heel deze zaak is on
zinnig. Waarom zet de maat
schappij dan zelf geen gara
ges ? Of willen de socialisten 
beletten dat de arbeiders een 
wagen kopen ? Of moeten ze 
hem 's nachts op straat laten 
beschadigen door nozems, wat 
vaak gebeurt ? 

BUITENLANDSE 

BELANGSTELLING 

De laatste maanden be
toont het buitenland zeer veel 
belangstelling voor de inner
lijke problematiek van Bel
gië. Thans weer toonde de 
Amerikaanse radio er belang
stelling voor en radio New-
York intervieuwde senator 
Wim Jorissen over het vraag

stuk van de Vlaams-Waalse 
verhouding, over de scherpe
re vormen die hij aanneemt 
en over de mogelijke oplos
sing. 

De tijd dat België in het 
buitenland de indruk kon 
wekken dat het een eentalige 
Franse staat was, behoort 
meer en meer tot het verle
den. 

EIGENAARDIG BESLUIT 

Aan de hand van het ge-
kombineerd Waals-Brussels 
miniatuurbetoginkje van vo
rige week voor terugkeer van 
de Voerstreek naar Luik, 
waarvoor na wekenlange pro
paganda een goede 1.000 man 
opgekomen waren (vergelijk 
het aantal eens met de 
Vlaamse opmarsen naar Brus
sel en Antwerpen !) schreef 
«La libre Belgique» nog 

maar eens dat de Voerstreek 
terug naar Luik moest. « La 
libre Belgique» loopt thans 
elke dag meer in het voet
spoor van de hatelijke taai-
racistische « Soir », waar ze 
zo op scheldt om tenslotte 
dezelfde stellingen te verde
digen ! Wij zouden besluiten 
dat heel de agitatie rond de 
Voerstreek het Waals en 
Brussels publiek niet beroert, 
doch slechts een gefanati-
seerd kliekje. 

Wat is het verschil tussen 
een Waalse en een Vlaamse 
betoging ? Op een Vlaamse 
is minstens 50 maal zo veel 
volk, maar de Waalse wordt 
dadelijk gesteund door alle 
Waalse parlementariërs ter
wijl de parlementariërs uit 
Vlaanderen voor de Vlaamse 
hun sympatie niet durven be
tuigen uit schrik voor de t r a 
ditioneel Brussels - Waalse 
partijleiding. 

EEN SCHREEUWEND ONRECHT: 

DE ONRECHTSTREEKSE BELASTINGEN 
Tijdens zijn tussenkomst verleden 

week woensdag bij het Kamerdebat 
over de financiële toestand verzette VU-
voorzitter Frans van der Eist zich tegen 
de verhoging van de indirekte belastin
gen. Hij gaf uiting aan zijn vrees dat 
het leeuwenaandeel van de circa 14 
miljard nieuwe belastingen zal opge
bracht worden door de indirecte be
lastingen. Hij herinnerde er gevat aan, 
dat prof. Eyskens destijds te Leuven 
doceerde « dat regeringen op de on
rechtstreekse belastingen beroep doen 
als zij in moeilijkheden verkeren en 
dat deze metode ook ten tijde van de 
eenheidswet geformuleerd werd door 
Detiège : « de indirecte belastingen zijn 
een aanslag op het inkomen van de 
kleine man ». Het is trouwens uit die 
periode en uit die opvatting dat de fa
meuze kampanje rond Honoré Ge
pluimd werd geboren. 

En inderdad : Van der Eist, Eyskens 
en Detiège hebben gelijk. De verhoging 
van de indirekte belastingen is een 
aanslag op het inkomen van de gezin
nen en van de gewone man. Beide 
laatstgenoemde heren weten het, wat 

hen niet belet thans de verhoging van 
de indirecte belastingen goed te keu
ren. 

Onrechtstreekse belastingen zijn de 
meest onrechtvaardige vorm van be
lastingen omdat zij ieder belastingbe
taler treffen, zonder rekening te hou
den met zijn inkomen. Ze zijn immers 
— onder de vorm van accijnsrechten, 
overdracht- en weeldetaxe — begrepen 
in de prijs van alle produkten en 
marktartikelen. Wanneer de prijs van 
een bepaald produkt bijvoorbeeld 15 
t.h. indirekte belastingen omvat, dan 
worden deze 15 t.h. betaald door ieder
een die het produkt koopt, of hij nu 
straatarm dan wel steenrijk is. Het is 
daarbij duidelijk, dat de steenrijke 
minder om die 15 t.h. zal malen dan de 
straatarme. 

De indirekte belastingen zijn nog om 
een andere reden onrechtvaardig : hun 
aandeel in de verschillende marktpro-
dukten is namelijk zeer ongelijk. Zo 
worden de meeste voedingswaren, die 
opgenomen zijn in de fameuze indeks 
der kleinhandelsprijzen, slechts weinig 

indirekt belast. De prijs van de tek-
stielprodukten echter bestaat voor on
geveer 17 t.h. uit indirekte belastingen; 
dit percentage loopt op tot 21 t.h. bij 
de verschillende dranken en tot 75 t.h. 
bij de cigaretten, onbetwistbare re-
kordhouders op dit vlak. Het is duide
lijk dat de indeks dus slechts van verre 
de effektieve prijsstijging, veroorzaakt 
door een verhoging van de indirekte 
belastingen, volgt. Met andere woor
den : de prijzen stijgen sneller dan de 
lonen, de levensduurte wordt niet ge
volgd door een verhoogd inkomen. 

Er is al vaker uitgerekend geworden 
dat op het gemiddeld budget van een 

arbeidersgezin ongeveer 10 t.h. aan in
direkte belastmgen worden uitgegeven. 
Om het eens anders te zeggen : een 
arbeider werkt per dag gemiddeld iets 
meer dan drie kwartuur alleen om zijn 
indirecte belastingen te betalen! 

Om de onrechtvaardigheid van een 
verhoging der indirecte belastingen 
duidelijk te maken, laten we hierna 
een overzichtelijk tabelletje volgen van 
het aandeel dezer belastingen in het 
budget van een doorsnee-arbeiders- en 
bediendengezin. Duidelijker dan welke 
redenering ook illustreert de tabel de 
asociale politiek van de C.V.P.-B.S.P.' 
regering. 

Jaarlijkse uitgave Indirecte belasting 

1 • 1 1960 1 1965 1 1966 

Voeding 
Dranken 
Tabak 
Klederen 
Verwarming 
Duurzame goederen 
Onderhoud 
Medische zorgen 
Vervoer, post, enz. 
Ontspanning 
Verschillende diensten 

Totaal 1 

35.810 
2.280 
1.910 

11.100 
6.300 
8.240 
3.690 
4.040 
5.340 
5.500 
3.790 

88.000 1 

2.005 
422 

1.021 
1.709 

340 
1.054 

258 
170 
497 
297 
30 

2.256 
485 

1.031 
1.931 

384 
1.187 

291 
194 
534 
335 
34 

2.507 
527 

1.050 
2.142 

428 
1.318 

325 
214 
641 
374 
38 

7.860 1 8.734 \ 9.648 1 
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Nog een foto van de geslaagde Vlaamse Voer betoging te Moelingen op zondag 7 november. 

HARDE STIJL ? 

De redaktie van «Ons Le
ven », orgaan van het Leu
vens K.V.H.V., heeft geen 
goede beurt gemaakt met het 
smerig stuk over de IJzerbe
devaarten dat wij in onze 
«Open Brief > van vorige 
week onder het ontleedmes 
namen. Ook het «Pailieter-
ke > zette de grote muilen 
even — zeer gepast ! — op 
hun nummer. En in de Leu
vense studentenkringen is 
heel wat reaktie losgekomen. 

Die r e a k t i e vindt haar 
neerslag o.m. in een aantal 
lezersbrieven die < Ons Le
ven » vorige week heeft moe
ten brengen en die ons be
vestigen in de mening die we 
reeds vorige week uitdrukten: 
« Ons Leven » en K V.H.V- zijn 
minder dan ooit het verza
melpunt van het Vlaams stu
dentenleven te Leuven. 

De redaktie van «Ons Le
ven » brengt bij die lezers
brieven natuurlijk een lang 
kommentaar. De grote mui
len blijken plots een heel eind 
dichtgevallen te zijn : «Het 
was onze bedoeling een kon-
struktieve kritiek te leveren 
om deze Vlaamse manifesta
tie (de IJzerbedevaart, 
n.v.d.r.) niet in handen te la
ten van bepaalde figuren die 
zich het monopolie toeëige-
nen van wat de Vlaamse Be
weging dient te zijn. Wij zijn 
er ons volkomen van bewust 
•— dit bleek overigens uit de 
diverse reakties — dat de stijl 
waarin dit gedaan werd hard 
was ». 

MIS, JONGENS I 

Zo gemakkelijk komen de 
knapen van « Ons Leven » er 
echter niet van af. Konstruk-
tief was hun IJzerbedevaart-
artikel allesbehalve; het be
vatte niet eens kritiek. Het 
dreef op het peil van een fik
se scheldpartij genre Volks
gazet een dozijn jaren gele
den. Wij bewonderen trou
wens de moed, waarmee de 
jongetjes van « Ons Leven » 
het hebben over < bepaalde 
figuren »; van zo'n forse pen
nen zou men op zijn minst 
toch wel mogen verwachten 
dat man en paard genoemd 
worden. Of houden ook de 
konformisten van het non-
konformisme het bij de « af
gesleten cliché's » en de voor-
zichtig-vuile perspraktijken ? 

In één ding heeft « Ons Le
ven > het glad verkeerd voor : 

uit de diverse reakties is niét 
gebleken dat de stijl van het 
gewraakte artikel «hard > 
was. Er heerst namelijk ab
solute eensgezindheid over 
het feit dat de stijl — en niet 
alleen de s t i j l ! — vunzig was. 

Het verschil tussen hard en 
vunzig is, dunkt ons, de moei
te van het aanstippen waard-
Eveneens loont het de moeite, 
aan te stippen dat de leemte 
die de ontaarding van Ver
bond en « Ons Leven » te Leu
ven laat, gelukkig aangevuld 
wordt door de groei en de 
bloei van de V.N.S U. die 
thans aan de katolieke uni
versiteit méér leden telt dan 
ooit tevoren. 

Inmiddels blijft het te be
treuren dat een handjevol ni
hilistische nozems er in slaag
den, de namen K.V.H.V. en 
« Ons Leven » door de goot te 
halen. Die namen betekenen 
in de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging heel wat 
meer dan het gebral van een 
ineengeschrompeld konfiden-
tieel kliekje geklomplekseer-
den. 

FRANSE PREKEN... 

Verleden zondag werd in 
de Vlaams - Brabantse ge
meente Beersel de aktie te
gen de Franse preken verder 
gezet. Tientallen Vlaamse 
« protestanten », w.o. volks
vertegenwoordiger Vic An-
ciaux, waren ter plaatse. 

De pastoor heeft twee we
ken weliswaar een einde ge
maakt aan de Franse preken, 
maar sindsdien vertikt hij het 
de Mis in de Volkstaal te doen 
en van preken in eender wel
ke taal is hoegenaamd geen 
sprake meer. 

De Vlaamse verenigingen 
hebben dan ook besloten, 
morgen zondag hun aktie 
voort te zetten. Zij zullen ver
der ijveren tot wanneer m de 
11 u-mis van de St Agneska-
pel wat meer «conciliaire 
geest» heerst, m.a.w. tot wan
neer de liturgie er in de 
volkstaal gehouden wordt. 

De protestaktie verleden 
zondag verliep in alle kalmte 

...TE BEERSEL 

Volksvertegenwoordiger dr 
Vic Anciaux heeft zich schrif
telijk gericht tot kannunik 
De Haes, die op het bisdom 
belast is met de pastorale 
zorg over de parochies van 
Vlaams-Brabant. Hij wenst 

te vernemen of het strookt 
met de inzichten van het bis
dom, dat de enige mis in de 
Beerselse St Agneskapel ge
lezen wordt in het Latijn en 
dat de preken er ofwel twee
talig zijn ofwel niet gehouden 
worden- Dr. Anciaux schrijft 
o.m. : « Het is toch al te dui
delijk dat we eens te meer 
voor het feit staan dat een 
aantal franssprekepde bur
gers zich met aandrang wil
len afzonderen van de volks

gemeenschap waartussen zij 
zich vrijwillig hebben geves
tigd en dat zij geen normal* 
burgers en in dit geval geen 
normale kristenen willen zijn. 
Als katoliek volksvertegen
woordiger is het mijn wens 
dat de eredienst in alle vrede 
kan verlopen, maar het is 
mijn welgemeende overtui
ging dat alleen een zeer prin
cipiële, compromis-loze hou
ding een oplossing kan bren
gen aan dit zo delicate pro
bleem ». 

"^We zijn benieuwd, welk 
antwoord onze volksvertegen
woordiger zal ontvangen. 

VERSMELTING ? 

Als we Kamiel Huysmans 
mogen geloven, komt het wel
dra tussen de twee 'Vlaamse 
socialistische kranten — de 
Gentse « vooruit» en de Ant
werpse « Volksgazet» — tot 
een versmelting. Zo al thans 
weet de oude manitoe te ver
tellen in « La Gauche ». Huys
mans geeft trouwens de reden 
op voor de terugloop van de 
socialistische pers in Vlaan
deren : « De journalisten zijn 
te oud geworden en hebben 
niet weten te reageren tegen 
de traagheid van hun ver
stand ». 

Feit is, dat « Volksgazet > 
en «Vooruit •» het ver van 
schitterend stellen. Het Gents 
blad is reeds sinds jaren ach-
teruitgeboerd tot een vale 
schim van wat het eens was; 

het wordt ieder jaar weer wat 
lastiger, het nog te vinden 
aan de kiosken en in de kran
tenwinkels. Ook < Volksga
zet» kent sinds jaren een t e 
rugloop in het aantal lezers. 
Met een blad van dergelijke 
< standing » hoeft men zich 
daarover trouwens niet te 
verbazen-

De terugloop van de socia
listische pers in Vlaanderen 
is geen alleenstaand feit; de 
verkiezingen en de afstraf
fing van de B.S P. hebben het 
bewezen. 

DRIE - NUL 

De Vlaamse betoging in de 
door de rijkswacht afgezette 
Voerstreek veertien dagen ge
leden was — in voetbalter
men uitgedrukt — een pracht 
van een kanjer recht tussen 
de doellatten : één-nul ten 
voordele van de Vlamingen. 

De Vlaamse tegenbetoging 
te Brussel verleden week 
woensdag bracht de stand 
zonder enige twijfel op twee
nul. 

Het derde doelpunt werd 
gescoord in de Voerstreek zelf. 
De franskiljonse fanfare van 
St Martens-Voeren kreeg het 
op 11 november aan de stok 
met de Limburgsgezinde 
boogschuttersgilde uit dezelf
de gemeente. Na de botsing 
bleek het fanfare-vaandel 
verdwenen te zijn; tot op he 
den bleef het onvindbaar. 

Drie - nul ! 

HUN GETTO 
Nu dit \\oord \an Hebreeuws-Italiaanse 

oorsprong praktisch niet meer gebruikt 
wordt in zijn oorspronkelijke betekenis 
van afgesloten stadswijk voor Joden, is 
het een geliefkoosd scheldwoord gewor
den op de grote markt, waar zogezegde 
ideeën « verkocht » worden. De oude 
Semitische gedachte dat een « zondebok » 
het als uitleg en oplossing wel doét, 
schijnt onsterfelijk te zijn ! De vroegere 

-anti-semieten vonden hun « 'lokken > in 
een getto , de hedendaagse heksenjagers 
steken ze er in. 

Ondanks de als vanzelfsprekende be
reidheid van elke Vlaming, om vreemde 
talen* te begrijpen - ook als het om het 
Frans gaat - leven wij, Vlamingen, vol
gens het oordeel van onze eentalige land
genoten in een « taai-getto ». En een ge
weldig geschreeuw stijgt op als een of 
andere moegetergde ambtenaar of poli
tieagent weigert, zich als een lijfeigen 
knecht te laten behandelen. Dat wij ooit 
in deze staat in feite dezelfde rechten 
zouden kunnen doen gelden als de frans-
sprekenden, getuigt natuurlijk van een 
onuitroeibare getto-mentaliteit..-. 

Een zelfde procédé wordt ook nog op 
andere gebieden toegepast. Maar het is 
-op zichzelf al interessant genoeg, schreeu
wers over ons < taai-getto > te bekiiken ! 
Want zo luid wordt er over ons ge
schreeuwd, dat deze schreeuwende heren 
niet bemerken, hoezeer zij zélf in een 
getto leven. Wie muren wil bouwen 
rond de anderen, slaagt er meestal maar 
in zichzelf te ommuren. Zei de grootste 
levende Noord-Amerikaanse dichter Ezra 
Pound, die als « fascist » jarenlang in 
een krankzinnigengesticht werd opgeslo
ten, bij zijn vrijlating en terugkeer in 
Europa niet ; « Ik heb zo juist een krank
zinnigengesticht met honderdtachtig mil
joen patiënten verlaten » ? 

Terwijl onze BRT in trouwe knecht
schap verslag uitbrengt ove'r nauwelijks 
belangrijke gebeurtenissen in Wallonië, 
is het voor de Waalse RTB vanzelfspre

kend geen enkel woord of beeld te bren
gen over bv. het Vlaams nationaal Zang
feest, waar toch ruim twintig duizend 
aanwezigen waren. In hun overzicht over 
de voorbije week in België gebeurt er 
voor dezelfde RTB nooit iets* bij de vijf 
miljoen Vlamingen - bij wijze van hoge 
gunst is het niet onmogelijk dat de vijf
entwintig patriotten en weerstanders die 
soms nog eens samenkomen, vermeld 
worden. 

Eenzelfde getto-mentaliteit heerst ook 
in het RTB-persoverzicht waar de reus
achtige oplagen van « Matin » en « Flan-
dre liberale » het gemakkelijk halen 
boven alle andere Vlaamse kranten. Even 
stevig ommuurd zijn de franstaUge kran
ten en tijdschriften. Onwetendheid, onbe
grip, al dan niet bewuste vervalsing waar
uit dan als gezamelijk produkt een soort 
verblindheid voortkomt, schijnen de enige 
verklaring te vormen voor wat deze getto-
mensen zo al durven publiceren. Het zou 
een echte kuur van Vlaams bewustzijn 
worden, moesten de Vlaamse bladen eens 
enkele weken zonder enige kommentaar 
het proza van de Belgische franstalige 
pers overnemen ! 

Door hun getto-mentaliteit wordt ook 
hun glorierijke betoging voor de éénheid 
van België (Neen-Non ! 31 maart 1963) 
verklaard : honderdduizenden betogers 
verwacht - 12.000 aanwezigen ; hun anti-
Vlaamse betoging van vorige week - tien
duizenden verwacht : volgens de Brussel
se politie 1.000 _ aanwezigen. En dan de 
dag daarop maar schrijven dat nu toch 
zeker de Vlamingen voor de eerste keer 
in de Belgische geschiedenis een toege
ving moeten doen aan de Waalse « gevoe
ligheid » ! 

In een getto woont niet wie samenho-
righeidsbewustzijn heeft, maar wie zich 
afsluit voor alle anderen ! In een getto 
woont niet de Vlaming die niet langer 
knecht wil zijn, maar de « Belg » in zijn 
droomwereld i 

Nemrod. 
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Onlangs lazen we op de literaire bladzijde van « De Standaard » een boek
bespreking over een werk dat twee Amerikaanse journalisten gewijd heb
ben aan de fameuze gokhoofdstad Las Vegas in de Verenigde Staten. Vol
gens de recensent van « De Standaard » is het een moedig en opzienba
rend boek, waarin over de talloze kontakten tussen gangsterdom en poli
tiek heel wat uit de doeken gedaan wordt. Als we ons goed herinneren, 
leerden we er uit dat bijvoorbeeld de bekende senator Barry Goldwater 

V E N S T E R OP HET B U I T E N L A N D 
een dïer dubbelzinnige figuren uit het schemerig gebied tussen misdaad en 
politiek zou zijn. Het heeft ons niet verbaasd; de grenzen lopen in de V.S. 
soms buitengewoon merkwaardig. Was bijvoorbeeld Frank Sinatra geen 
Kennedy-intimus. Frank Sinatra is een tipische Las Vegas-figuur, wiens 
kontakten met de onderwereld voor niemand een geheim zijn. En wordt 
van Kennedy's opvolger, de keiharde Johnson, niet verteld dat zijn carriè
re mee opgebouwd werd door « gun-men »? 

yy 

y> 

LE GROS JO " EN 
LE GORILLE " 

IN DE POLITIEK 
Amerika ligt ver en de zee is diep, 

zal men zeggen. Maar zopas speelde 
zich vlak voor onze drempel, op een 
paar honderd kilometer afstand van 
ons land, een geschiedenis af die 
duidelijk maakt dat ook in West-
Europese landen — en meer bepaald 
in Frankrijk — er een eigenaardige 
« demi-monde » bestaat, een duis
tere sociale laag waarin zowel be
paalde politieke kringen als een deel 
van de onderwereld wortel hebben 
geschoten; de ontvoering van de Ma
rokkaanse oppositie-leider MehdiBen 
Barka is er een schoolvoorbeeld 
voor. ^ 

Ben Barka, die destijds reeds door 
maarschalk Juin als « publieke 
vijand nummer één » van Frankrijk 
in Marokko werd beschouwd, is niet 
de eerste de beste. 

Hij is een der zeldzame krachtige 
en tegelijk bekwame mensen in het 
Afrika van vandaag : een gekulti-
veerd man met een wetenschappelijk 
geschoolde geest die — volgens de 
gangbare, maar verouderde West-
europese indeling — « links » ge
klasseerd wordt. In Havana zou hij 
over enkele weken een cc anti-impe
rialistische konferentie der drie kon-
tinenten » voorzitten. 

Hij werd door de Marokkaanse 
justitie bij verstek ter dood veroor
deeld en leefde sindsdien in de emi
gratie : een beweeglijk en avontuur
lijk bestaan dat overschaduwd werd 
door de vrees voor en de maatrege
len tegen een gebeurlijk « ongeval » 
dat koning Hassan II hem — met 
de genade van Allah — stellig wel 
toewenst. Want tussen de honderd
duizenden werklozen in de slums 
van een ekonomisch op hol gesla
gen Marokko wordt de naam Ben 
Barka gefluisterd als die van de eer
ste prezident in de Marokkaanse re
publiek van morgen. Aan het hof 
maakte men zich geen illuzies : Ben 
Baika of Hassan II — uiteindelijk is 
één van beiden er te veel. En het 
ziet er naar uit, dat Hassan al het 
mogelijke gedaan heeft om er voor 
te zorgen dat hijzelf niet de overtol
lige zou zijn. 

In het verleden werden er reeds 
een paar aanslagen op Ben Barka 
gepleegd. In Marokka zelf werd zijn 
auto eens door een politiewagen 
vanuit een bocht de ravijn ingere
den; Ben Barka kwam er levend 
van af, doch werd zwaar aan de rug-
gegraat gekwetst. Niet zo heel lang 
geleden ontsnapte hij te Geneve aan 
een ontvoeringspoging; hij verklaar
de te dier gelegenheid fonneel, twee 
ontvoerders herkend te hebb<='n als 
leden van de Marokkaanse geheime 
petitie. 

Op 29 oktober liep het definitief 
mis met hem. In volle stad, op en
kele passen afstand van de kerk van 
St-Germain-des-Prés te Parijs, in 
klaarlichte dag op het middaguur 
werd Ben Barka ontvoerd. 

Hij was vanuit Geneve naar Pa
rijs gekomen, waar hij een onder
houd zou hebben met een drietal 
pers- en filmmensen over een deko
lonisatie-film. Hij begaf zich samen 
met de Marokkaanse student Thami 
-Azemmouri ' naSf déze afspraak, 
doch kwam er nooit aan. 

In volle Quartier Latin werd hij 
plots onder de arm genomen door 
twee mannen, die zich legitimeerden 
met een kaart van de Franse Sureté 
Nationale. Onmiddellijk daarop om
ringden enkele cc wandelaars » het 
groepje; ze joegen Thami Azemmou-
ri weg, verzochten Ben Barka om 
in eèn wachtende auto te stappen en 
beletten Ben Barka's begeleicler, de 
nummerplaat van de wagen te no
teren. Slechts drie dagen later kwam 
een bevreesde Azemmouri bij de 
Franse politie naar de Marokkaanse 
oppositieleider informeren' het is 
slechts op dit ogenblik dat de ont

voering bekend geraakte. De ont
voerders hadden drie dagen voor
sprong. 

Het spoor werd nochtans vlug ge
vonden. Kort voor de ontvoering 
was een gioepje agenten van de Ma
rokkaanse geheime diensten, onder 
leiding van de « specialist » Foetki, 
naar Parijs gekomen. Ze namen er 
kontakt op met een ander « specia
list », een bordeelbezitter die luistert 
naar de schilderachtige naam Bou-
chesèche en naar de zo mogelijk 
nog fraaiere milieu-naam cc Ie gros 
J o ». « Le gros J o » is in Frankrijk 
allerminst een onbekende. Hij is des
tijds adjudant geweest van Pierre 
Loutrel, die in de jaren na de oorlog 
de naam cc le fou » kreeg omwille 
van de ongezonde gewoonte, zijn pis
tool leeg te schieten op ieder die 
hem niet beviel. Bouchesèche werk
te ook samen met J o Attia, de cc ko
ning van de vrijspraak » : een duis
tere figuur uit. de onderwereld van 
Casablanca en Tanger die het er 
voor de rechter steeds vlot van af
bracht, waarschijnlijk omdat hij af 
en toe een handje toestak bij het 
werk van de Franse geheime dien
sten, cc Le gros J o » is sinds enkele 
jaren zaken gaan doen : hij bezit een 
voorspoedig bordeel in de rue Blon-
del te Parijs en een ander in Casa
blanca. Zijn herhaald verkondigde 
toekomstplannen omvatten o.m. de 
oprichting van de grootste Afrikaan
se bordeelketen in Marokko. Omwil
le van deze toekomstplannen had 
Bouchesèche er alle belang bij, op 
een goed blaadje te staan met de 
Marokkaftn'.e overheid die — met de 
genade van Allah — beschikt over 

iJoucliesèche, aiia>^ « le gros Jo * 

wel en wee van de pooiers binnen 
haar grenzen. 
_ Bouchesèche had allerlei kontakten 
in de politieke'wereld. Te Fontenay-
le-Vicomte bezit hij een prachtig 
buitengoed, waar hij de notabelen 
van het departement Seine-et-Oise 
placht te ontvangen en waar hij ook 
regelmatig gastheer speelde voor be
langrijke politieke figuren uit de 
Maghreb. Het is naar dit buitengoed 
dat Ben Barka na zijn ontvoering 
werd overgebracht om er overgele
verd te worden aan de Marokkaanse 
politie. « Le gros Jo » verdween in
middels met de noorderzon — of lie
ver de zuiderzon — en wijdt zich 
thans in Marokko waarschijnlijk aan 
de uitbouw van zijn kieteltenten. 

Bouchesèche was natuurlijk niet 
alleen. Een andere ontvoerder, die 
inmiddels zijn aandeel in de affaire 
reeds heeft bekend, was Aiitoine Lo
pez, bijgenaamd « le gorille » of « le 
bel Antoine ». Ook deze Lopez is 
een onderwereldfiguur met een di-
rekte verbinding naar de cc fatsoen
lijke » wereld van de politiek : per
soonlijke vriend van ambassadeur 
Ponchardier en van koning Hassan 
II in hoogsteigen persoon. Hij had 
belangen in een Marokkaans hotel 
te Parijs, zou tijdens de reis van 
Kroesjtsjev in Frankrijk tot diens 
gevolg hebben behoord en verdiende 
zijn boterham achter een zeer be
hoorlijk uithangbord : hoofdinspec
teur van de luchtvaartmaatschappij 
« Air-France » op de luchthaven Or-
ly. Te Orly zat hij op de geknipte 
plaats : moderne politieke ontvoe
ringen plegen zich af te spelen per 
vliegtuig. 

Maar daarmee zijn we nog niet 
aan het einde van deze stichtende 
geschiedenis. Toen de ontvoering 
van Ben Barka bekend werd, was 
niemand zo verbolgen als generaal 
de Gaulle hoogstpersoonlijk. Hij be
schouwde de mensenroof te Parijs 
als een aanslag op de Franse soeve
reiniteit en Het de Marokkaanse ko
ning een gepeperde nota geworden, 
waarin hij dreigde met opzegging 
van Frankrijks ekonomische hulp in
dien zou blijken dat de regering van 
Rabat ook maar iets te zien had met 
de mensenroof. 

Het is echter nauwelijks te gelo
ven dat de Gaulle's verontwaardiging 
stoelde op morele gronden. Want 
de naam Bouchesèche moet ook 
hém iets zeggen. 

In 1963 immers werd OAS-kolonel 
Argoud te Munchen ontvoerd door 
geheime agenten, die hem naar 
Frankrijk overbrachten waar hij 
werd gevonnist. 

De Duitse regering protesteerde 
op de gebruikelijke wijze langs de 
diplomatieke weg; op het Elysée 
echter werd het protest eenvoudig» 
weg zolang genegeerd totdat men te 
Bonn niet meer aandrong. 

De specialist, die te Munchen aan 
het werk geweest was voor de Gaul
le's politiediensten, was niemand 
minder dan onze goede vriend en 
bekende Bouchesèche, bijgenaamd 
cc le gros Jo }), Allah vordere hem. 

Toon van Overstraeten. 

\ 
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Einde 1960, dus zowat vijf jaar geleden kwamen wij als redakteur van dit blad 
in dienst bij de Volksunie. Wij herinneren ons nog zeer goed die dag : met 
een mengeling van bedruktheid — waarschijnlijk veroorzaakt door de regen (wij 
houden niet van regen) — en van geestdrift om het nieuwe, togen wij vanuit 
onze Polderse kontreien (onze woonplaats ligt slechts enkele boogscheuten van 
de Nederlanse grens) naar het middelpunt van het vaderland der Belgen en dus 
van de beschaving : Brussel. Het leek ons alsof wij een eerste schooldag mee
maakten. Dat kwam door de drukkerij geur die doet denken aan nieuwe school
boeken en vers-afgesponsde borden. 

De « Volksunie » was toen nog een 
veertiendaags blad. Enkele weken 
daarop zou dat veranderen en werd 
zij omgeschakeld tot weekblad. Wie 
herinnert zich niet meer dat veer
tien-daags «orgaan» (want dergelij
ke uitgaven behoren altijd orgaan te 
heten) dat verscheen onder de hou
terige titel in letters zoals zij gebruikt 
worden op notarisaffiches ? Wie her
innert zich niet die stroef-aandoende 
karikaturen en die ellenlange teksten 
die erin afgedrukt werden ? 

Het was een pionierstijd. Voordien 
werd het blad gedrukt, ergens in een 
kelderkeuken op een platte pers. Het 
leek wel op een geheimstokerij of op 
een valsmunterij zoals de onderne
ming daar weggekropen was. Ook de 
drukkerij die sinds het ontstaan het 
blad drukte en het nog steeds van 
haar persen laat rollen, stond toen 
in de kinderschoenen. Tegelijkertijd 
met het blad groeide zij en paste zich 
aan de omstandigheden aan. Er zijn 
daar uit die « besloten » tijd van de 
kelderkeuken nog wel een paar anek
doten te vertellen die de moeite waard 
zijn en die bij de mannen van het 
eerste uur taai blijven voortleven. Zo 
onder meer dat verhaal over die keer 
dat men tot twaalf uur 's nachts had 
gewerkt om alles nog in de vormen te 
krijgen en klaar op de pers te leggen. 

Zoals men weet wordt een tekst in 
loden lijnen gezet, die vervolgens ge
schikt worden in vormen en vervol
gens (althans bij een platte pers) 
rechtstreeks afgedrukt op het papier. 
Nu was er op dat ultieme ogenblik 
waarop een dergelijke vorm door een 
<- drukkersgast» naar de machine 
werd gedragen — door een oorzaak 
die tot nog toe niet is opgehelderd 
(was de man oververmoeid, was hij 
lichtjes dronken, of was hij gewoon
weg onhandig?) — een slippartij, 
waardoor de vorm tegen de grond 
sloeg en waarbij al die honderden 
loden lijnen door mekaar geraakten ! 
Tot bij het krieken van de ochtend 
heeft de voltallige ploeg van de druk
kerij gewerkt om de zaak weer enigs
zins op haar effentje te krijgen en 
niemand heeft die week kunnen 
waarborgen dat alle stukjes of deel
tjes van artikelen wel op de plaats 
stonden waarop zii behoorden te 
staan. 

En dan was er dat andere nummer 
waarin op de een of andere geheim
zinnige wijze een niet al te klein ge
deelte van een advertentieblad (dat 
met de Volksunie niets te maken had, 
maar in dezelfde drukkerij werd ge
drukt) was geslopen. Toch bleef het 
aantal «verontwaardigde lezersbrie-
ven > nog aan de lage kant, wat duid

de op een (in die tijd althans) min
dere belangstelling voor de adverten
ties, ook al was er in een van die in
sluipers sprake van 'n rock-'n-roU-
band die ergens in het Brusselse ging 
optreden en al stond er ook een pu
bliciteit bij voor een of ander riool-
bioskoopje waar filmpjes worden ge
draaid die door de filmliga gewoon
lijk als «streng te mijden» enz... 
worden gekwoteerd. Hoe die adver
tenties erin geraakten is nooit juist 
uitgemaakt geworden. In die tijd 
bleek het nogal eens dat er onvol
doende kopij aanwezig was. Nu en 
dan kwamen de — wat in het dage
lijks jargon — < partijbonzen » ge
noemd worden, al eens binnenstor
men, onder meer Wim Jorissen die in 
die tijd als een briesende leeuw (met 
overvloedig veel zweet aan de onder
lip) te werk ging, maar vaak gebeur
de het toch dat die bonzen geen tijd 
hadden en dat de drukkerij haar plan 
moest trekken. Op die wijze is het 
wel mogelijk dat vreemde « stof » in 
de Volksunie binnengeslopen is als 
bladvulsel. 

Over die briesende Jorissen wordt 
er ook nog een « goei» verteld. In de 
pionierstijd deed hij een groot ge
deelte van de verbeteringen of « kor-
rekties ». Om een proef te verkrijgen 
wordt de vorm met een inktrol inge
smeerd, nadien wordt er op de vorm 
een maagdelijk blank papierblad ge
legd waarop vervolgens door middel 
van een slagblokje en een hamer een 
afdruk wordt genomen. Wim Jorissen 
stond er dan gewoonlijk trappelend 
en blazend van ongeduld bij, tot op 
een goeie keer hij zich niet meer kon 
intomen, bevindend dat het te lang 
duurde en zelf naar de wapens greep. 
Hij vergat echter een slagblokje en 
begon in het wilde weg met de hamer 
in het fragiele lood te slaan. Het ge

volg was dat het geheel volledig dien
de herbegonnen en her-zet te wor
den ! 

Nagenoeg alles wat < koppij > was 
werd in die tijd in het blad geplaatst. 
Zo waren er ellenlange brieven van 
degelijke en vergrijsde flaminganten 
waarin heelder geschiedenisboekdelea 
werden verhaald, die als artikels 
verschenen. Ook waren er korrespon-
denten uit Zuid-Afrika, Nederland eu 
zelfs uit Argentinië die regelmatig bi j 
dragen stuurden. Er verschenea 
plechtstatige foto's van meetings, 
geestdriftige kiekjes van kolportages 
en van propagandisten die om ter 
meest bladen verkocht hadden. Er 
waren paters die venijnige stukjes op 
geniepige wijze uit hun kloosters 
smokkelden en die langs sluipwegen 
tot in de « Volksunie » geraakten, er 
waren een heleboel mensen (velen 
met « naam ») die in ons blad schre
ven maar nog niet met hun naam 
mochten ondertekenen en het dan 
maar hielden bij «Klauwaer t», 
« Blauw voet», « Scheldemeeuw » en 
dergelijke meer, er waren de geestige 
rubriekjes zoals de « Januskalender > 
die verzorgd werd door onze betreur
de vriend Filip de Pillecijn en de 
strip « Tjeef Kaloot» waarvan de t i
tel door sommigen als zeer onzedig 
werd aangezien, er waren ook de el
lenlange polemiserende pepernoten 
en een gamma van grote artikelen 
links en rechts uit Vlaamse pennen 
gesproten, verschijnende onder zeer 
geleerde titels en waarvan nooit ge
weten is of ze wel gelezen werden... 

Toen wijzelf dan zoals gezgd bij het 
blad kwamen, stonden wij moederaie-s 
lig alleen. Er gebeurde een eerste om-t 
wenteling doordat wij als weekWadj 
op acht bladzijden en met kleur gin
gen verschijnen. Er kwamen nu meer 
(losse) medewerkers, er wïiren ook 
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enkele beroeps-tekenaars die gingen 
hulp verlenen en er werden ook uit
gebreide redaktievergaderingen ge
houden, wat daarom niet altijd bi j 
droeg tot de goede gang van zaken... 
want iedereen wilde daar zijn eigen 
zeg hebben, sprak over dingen die op 
de duur met blad of redaktie niets te 
maken hadden en kwam uiteindelijk 
tot het rezultaat dat een avond voor
bijgepraat was. 

In die tijd begonnen ook rubrieken 
als « Open brief » van Diogenes (alias 
Toon van Overstraeten) die reeds 
eerder m e e w e r k t e , te lopen en 
verschenen ook regelmatig onze re
portages. Het «binnenlands over
zicht » en de « buitenlandse spiegel » 
verschenen reeds vroeger. Het is in 
deze rubrieken dat rekords werden 
gevestigd. In de loop van het « Volks
unie »-bestaan verschenen er zowat 
driehonderd artikels onder de rubriek 
binnenland en buitenland, een twee
honderd vijftig « Open brieven » en 
evenveel reportages, in deze laatsten 
werden onderwerpen, gespreid over 
geheel Vlaanderen, behandeld. Wij 
schreven over de meest verscheidene 
zaken, over de meest verschillende 
m e n s e n - t y p e n die men in een 
land als Vlaanderen kan ontmoeten 
en over dingen die zo op het oog niks 
met politiek te maken hebben maar 
die dan toch steeds te doen hadden 
met het leven van elke dag van de 
Vlaamse mens. Wij schreven over wit-
loofkwekers, over garnaalvissers op de 
Schelde, over dokwerkers in de Ant
werpse haven, de mandenmakers in 
Klein-Brabant, turfstekers op de 
Kalmthoutse Hei, grintdelvers in de 
Limburgse Maas, Oesterskwekers en 
gamaalvangers langs de Westvlaamse 
kust, over honderd en één onderwer
pen. Wij doorstonden zeeziekten en 
stormweders tijdens een drieweekse 

tocht met een Oostendse IJslandtrei-
ler, die ons tot over de Noordpoolcir-
kel bracht, wij spuwden koolstof in 
de Limburgse ondergrond en aten 
rauwe paddestoelen in de mergel-
groeven van Zichen-Zussen-Bolder, 
wij zaten in de grauwe arbeidersbus
sen die met pendelaars naar Wallonië 
reden, dronken Aarschotse of Diester-
sen Bruine in gore cafeetjes met 
mensen die ver van huis moeten gaan 
werken om hun boterham te verdie
nen of stonden in de gutsende regen 
aan de slagbomen van de Frans-
Vlaamse grens te praten met haastige 
seizoenarbeiders en Frankrijk-wer
kers. Wij stonden ook in de volle be
weging ten tijde van de grote boe-
renbetogingen en schreven over deze 
heroïsche strijd menige reportage 
onder de titel «Boerenopstand». Al 
bij al legden wij in deze jaren gemid
deld een veertigduizend kilometers af, 
dus ieder jaar de omtrek van de we
reld op Vlaanderens wegen. 

In dit rekord wordt uw dienaar ge-
evenaard door den Tone (Van Over
straeten) die in de loop van 1961 de
finitief de redaktionele rangen kwam 
aandikken (letterlijk en figuurlijk) 
en die in zijn pogingen om rekords 
op het gebied van kilometers vreten 
te breken, op zekere dag met zijn 
wagen tegen autostrade-snelheid over 
de kop ging, wat hem enkele gekneus
de ribben, een gebroken been en een 
verblijf van drie maanden thuis be
zorgde, wat voor hem echter niet van 
aard was om er het bijltie bij neer te 
leggen. 

In die benarde tijden werd ons blad 
ook overschakeld naar een handiger 
formaat, naar zestien bladzijden en 
werd er tevens een wijziging aan de 
kleur doorgevoerd. Waar de vroegere 
uitgave beurtelings in het (gewijde) 
purper, bladgroen, steenrood of he-

melblauw verscheen, zou het achter
eenvolgens met een oranje-kop en nd-
dien met een oranje-blanje-bleu-koe-
leurtje van de persen komen. 

Er kwamen meer foto's bij te pas, 
meer illustratie. De geschiedenis van 
die foto's is een hoofdstuk op zich
zelf. Het waren eigenlijk geen foto's, 
maar meestal matrijzen van alle mo
gelijke dag- en weekbladen in Vlaan
deren, die langs de meest duistere en 
onmogelijke wegen tot ons kwamen. 
Op alle mogelijke redakties heeft uw 
dienaar in die tijd om flans geschooid 
of zijn wij foto's gaan ontlenen. Wij 
denken hierbij met een lichte ont
roering terug aan de bereidheid van 
zovelen die ons in die moeilijke tijd 
geholpen hebben bij het bemachtigen 
van illustratie. Er kwamen soms 
wonderlijke dingen bij te pas ! Zo 
herinneren wij ons nog een artikel 
over de Mechelse meubelnijverheid 
waarbij een foto geplaatst werd die 
een beeld van de keizerlijke paleizen 
in Iran weergaf en die als onder
schrift het volgende droeg : « Ook de 
Sjah van Iran koopt Mechelse meu
belen ! ». Of die foto van een « neger
hut », waarvan wij het klis jee m wie 
weet welke archieven hadden gevon
den en die wij uiteindelijk gebruik
ten bij een artikel dat handelde over 
de dood van Loemoemba. Het onder
schrift luidde : « In de buurt van deze 
hut werd het lichaam van de vermoor
de negerleider gevonden ! ». Nadien 
bleek dat de « hut » ergens in Bokrijk 
stond en een weergave was van de 
vroegere Limburgse behuizingen ! En 
dan was er die klis jee van prezident 
Kennedy, gekregen van de Ameri
kaanse ambassade, die gebruikt werd 
bij een reportage over de achteruit
gang van de Vlaamse tapijtweverijen 
omdat Kennedy een verhoging van de 
invoertaksen had bevolen. Het strafs
te wat wij op gebied van het « ontle
nen » van klisjees hebben meege
maakt is wel gebeurd, die keer dat 
wij doorgedrongen zijn tot in het 
hoofdkwartier van de C.V.P. aan de 
Twee-kerkenstraat. Wij stelden het 
— als wij ons goed herinneren — zo 
voor alsof wij voor een of ander 
Vlaams parochieblad kwamen. Wij 
zijn buitengekomen met als buit en
kele klisjees waarop de (veel te schoon 
voorgestelde) koppen van Lefèvre, 
Van den Boeynants en Eyskens prijk
ten ! 

Met de komst van een gloednieuwe 
elektronische klisj eermachine in de 

drukkerij, verdween ook het zoeken 
naar illustratie-materiaal. Er bleet 
nog wel de nood aan foto's maar die 
werd gedeeltelijk opgelost door een 
oproep tot de lezers om voor het no
dige te zorgen. 

Langzamerhand kwamen zich ook 
nieuwe medewerkers aanbieden ; er 
waren mensen die over kuituur gin
gen schrijven, er werden bollebozen 
gevonden die wat meer wisten op so
ciaal-ekonomisch gebied, over pen
sioenen, over belastingen, over ge
meentelijke administratie en zoveel 
dingen meer. De tijd dat wij het 
moesten doen met enkele vaste me
dewerkers en voor de rest dienden te 
« staken » op mensen die in het wilde 
weg wat binnenstuurden, ging stil
aan voorbij. De verkiezingen brachten 
gewoonlijk nieuwe mensen mee. 

Die verkiezingen waren echter de 
hardste noten om kraken. Er werd 
dan dag en nacht gewerkt in de druk
kerij, met alleen aan het blad maar 
ook aan de ontelbare verkiezingsuit
gaven die plaatselijk verschenen. Het 
waren de perioden van hoogspanning, 
de tijd dat uw redakteurs zomaar er
gens een heel klein stukje van de 
nacht doorbrachten op een veldbed 
te midden van de zetmachines of in 
de woonkamer van goed-gezinden in 
het Brusselse. Het waren schone t i j 
den, vooral die verkiezingsstrijd van 
'61 toen iedereen de handen uit de 
mouwen kwam steken, toen de par t i j 
bonzen nog mee adressenpapiertjes 
kwamen kleven in de drukkerij, toen 
paters met ontblootte bovenarmen 
heelder pakken propaganda-mate-
riaal met touwen omwonden en in
pakten, toen het alles of niets was 
om er door te komen. 

Met een tikje heimwee denken wij 
daaraan terug. Met een tikje heimwee 
nemen wij afscheid van die titel in 
spijkerletters die zoveel jaren een 
goede lading heeft gedekt, van dafi 
pioniersgazetteke dat stilaan is ge". 
groeid tot een weekblad waarover wij 
niet moeten beschaamd zijn. Wij 
staan nu klaar voor een nieuwe aan-< 
pak, voor grotere dingen, met da t 
zelfde beetje bedruktheid dat wij ken
den toen we voor het eerst naar de 
drukkerij kwamen om aan de « Volks
unie » te werken, maar met dezelfde 
geestdrift om ons blad tot het beste 
te maken en het beste te geven wat 
wij in ons hebben. 

Staf De Lie. 

lianmdn; Eyikeus; — • do/ic — A«t 
vnaer <^««.r, a n o t t voor d a t boor»M«s 

Karikaturen uit de eerste periode. Wij \\ aren er toen goed mee geholpen. 
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DECENTRALISATIE-DOEKJE VOOR HET BLOEDEN 
De opening van de gewone zitting van de provinciale raden is o.m. gekenmerkt 
door een toespraak van de gouverneur. In die rede kan het gaan over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Ik geloof dat alleen de opsomming van de titels dier 
toespraken de meest merkwaardige verzameling zou zijn van al de problemen 
die gesteld werden en worden voor het land in het algemeen en voor elke pro
vincie in het bijzonder. Al was het maar sinds het eind van de laatste wereldoor
log. Een echte historische kijkkast op personen, gebeurtenissen en feiten. Wat 
vrome wensen die toespraken inhouden, kan de meest met fantazie begenadigde 
politicus zich nauwelijks voorstellen. De toespraak van de gouverneur wordt 
gedrukt, rondgedeeld, niet gelezen, veilig opgeborgen in het archief en vergeten. 
Tot de volgende hetzelfde lot beschoren wordt. 

De rede, bij de opening van de ge
wone zitting 1965 door de gouverneur 
van Oost-Vlaanderen dhr Roger de 
Kinder uitgesproken, heeft evenwel 
mijn aandacht getrokken, al was het 
maar door haar titel « Nieuwe pers-
spektieven in zake decentralisatie en 
deconcentratie ». Dat « nieuwe » heeft 
mij geprikkeld. Het is overigens de 
eerste keer in mijn leven dat ik mij 
aan de lektuur van zo'n dokument ge-

'. waagd heb. 
Zeer veel geestdrift kan ik voor des 

heren gouverneurs toespraak niet op
brengen, maar toch genoeg belang
stelling om, beleefd, kennis te maken 
met dat soort dingen, de inhoud even 
kritisch te analyzeren in het licht 
van het huidige gebeuren en er mijn 
mening over te zeggen. En ze neer te 
schrijven voor de lezers van de Volks
unie. 

Spijtig dat ik niet met de pen van 
een Marnix Gijsen gewapend ben, om 
weer te geven wat mij zo allemaal on
der het lezen en het bestuderen van 
de rede te binnen viel-

Om eerst over stijl en taal van het 
dokument te spreken. Het stuk is ge
speend van elke vormschoonheid; het 
is van een overstelpende banaliteit en 
getuigt van een verrassende taalar-
moede. Het vocabularium van de gou
verneur (of van hen die bij de redak-
tie van het stuk betrokken waren) 
ontbeert klavierbreedte. Het krioelt 
van gestereotypeerde uitdrukkingen 
en clichés, van zinnen die in een on
veranderlijke matrijs gegoten zijn, 
van germanismen en gallicismen, die 
van het geheel een smakeloos gerecht 
maken. Ik ken de heer gouverneur 
niet, maar hij doet zich hier voor als 
een neutraal, kleurloos mandarijn. 

Het moet mij van het hart, dat ik 
in mijn naïeve hoogschatting van de 
geestelijke standaard van een ambte
naar van zijn klasse, toch een wat 
persoonlijker en stijlvoller verwoor
ding had verwacht, dan diegene die 
het mij gegeven was met deze rede 
op haar waarde te toetsen. 

Hoe de toon van de voordracht ge
klonken heeft, weet ik niet; de eer 
viel mij niet te beurt ze te mogen be
luisteren. Ik hoop voor de toehoorders 
dat hij hemelsbreed verschilde van de 
moderne kanselarijtaal die het ge
schreven stuk kenmerkt. 

Voor de inhoud zelf moet ik veel 
minder streng zijn. Was de vorm na
venant geweest, dan kon het geheel 
bijna genietbaar zijn. 

De gouverneur legt o.m. de vinger 
op meer dan één wonde van het be
stuursapparaat waarvan hij het 
hoofd is en waarvan hij de gebreken 
dagelijks moet vaststellen. En dewel
ke hij, naar zijn oprechte getuigenis, 
niet verhelpen kan tenzij grondige 
hervormingen worden doorgevoerd. 
«Nieuwe perspektieven» noemt hij 
die. 

Een kommissie voor de hervorming 
van 's lands instellingen heeft kon-
krete besluiten neergelegd en de mi
nister van Binnenlandse Zaken heeft 
een wetsvoorstel op de decentralizatie 
en de dekoncentratie ingediend. Er 
zijn dus nieuwe perspektieven in de 
maak. Uit dat voorstel heeft de gou
verneur de inspiratie voor zijn toe
spraak geput 

De hoogste provinciale ambtenaar 
van Oost-Vlaanderen is een par t i j 
ganger van decentralizatie en dekon
centratie. Hij bedoelt daarmede het 
opheffen van de thans alles naar alch 

halende beredderingsaanleg en be
slissingsdrift van de centrale Brussel
se ministeriele departementen. 

Hij wil veel van wal thans in de 
kantoren van het centraal gezag in 
de hoofdstad bedisseld wordt, in de 
hoofdplaats van de provincie zeil la
ten beslechten. 

We geven hem gelijk. Het zou tijd, 
geld en moeite sparen. Wat thans 
vaak twee jaar vergt om door de be
stuurlijke sluizen van al de betrok
ken centrale departementen geschut 
te worden, kan evengoed te Hasselt, 
te Aarlen of te Brugge geschieden. De 
gouverneur geeft krasse staaltjes om 
zijn stelling te staven. 

Het betoog van de Oostvlaamse 
gouverneur, hoe soiled ook, wekt toch 
in zijn geheel de indruk van de kat 
die rond een pot hete brij draait. Hij 
heeft een heilige schrik van de 
woorden unitair, unitaristisch, cen
tralistisch, centralizerend. Hij voelt 
verduiveld zeer goed waar het 
schoentje nijpt, maar is het aan de 
onaantastbaarheid van zijn door de 
centrale macht gehandhaafd en ge-
institutionalizeerd ambt verplicht, de 
geit en de kool te sparen. 

De sterkte van de centrale bestu
ren is dat zij, naast de ultieme be
slissingsmacht, over de centen beschik
ken. De Oostvlaamse gouverneur zegt 
zeer gevat dat elke decentralizatie een 
dode letter blijft, wanneer zij niet ge
paard gaat met een herstrukturering 
(sic) van de financiële mogelijkhe
den van de ondergeschikte besturen. 

Het staat nu te bezien of de cen
trale macht, wanneer puntje bij 
paaltje komt, zo maar goedschiks 
haar machtigste wapen uit de hand 
zal geven. Er zullen nog harde noten 

moeten gekraakt worden in de decen-
tralizerende hervormingsploegen, 
voordat het zover komt. En ik hoop 
maar dat de heer gouverneur zich 
daar ook rekening van geeft. 

De radheid waarmede alle decen-
tralizeringspogingen te Brussel thans 
in de kiem gesmoord worden, zal het 
wel bolwerken dat de niet al te opti
mistische noot, die in de toespraak 
van de Oostvlaamse gouverneur door
klinkt, over een lustrum tot pessimis
me zal overslaan. Men moet geen pro
feet zijn om het te voorspellen. 

De Oostvlaamse gouverneur zegt 
dat hij de vertegenwoordiger is van 
het centraal bestuur met eigen gezag. 
Maar hij wordt door bepaalde admi
nistratieve instanties van het cen
traal bestuur gebruikt als het mid
del om de autor.omie van de gedecen-
tralizeerde provinciale instanties te 
ontzenuwen. De onderrichtingen bv. 
waarbij hem wordt voorgeschreven, 
in welke gevallen hij beslissingen van 
de Provinciale Raad van koninklijke 
goedkeuring afhankelijk moet stellen, 
komen neer op een totale uitholling 
van de hem door art. 86 van de pro
vinciewet toegekende bevoegdheid. 

Roos ! Niemand kon het met meer 
trefzekerheid uitdrukken. 

Maar de heer gouverneur van 
Oost-Vlaanderen is een olijkerd. Hij 
neme dit van mijnentwege als een 
kompliment aan. Hij heeft veel ad
ministratieve en politieke ervaring. Is 
hij niet uit het imbroglio van een po
litieke partij , en van het katederso-
cialisme, op het podium geplaatst 
waar hij zich thans bevindt ? 

Hij wil n.m. beslissingsmacht in de-
handen gelegd zien van allerlei pro
vinciale, interprovinciale, interkom-
munale en andere vanuit de provincie 
regionaal beheerde instellingen. Maar 
hij moet wijzen op en waarschuwen 
voor het gevaar van een bedekte cen-
tralizatie, die zou voortvloeien uit het 
toekennen van het kontrolerecht aan 
de centrale diensten via een rege-
ringskommissaris, die bevoegd zou 
zijn om een beroep in te stellen te
gen alle beslissingen van bovenge
melde instellingen. Dit recht van be

roep zou aan dé gouverneur moeten 
toegekend worden; mits zekere kor-
rektieven, het spreekt vanzelf. Wie 
sprak van een olijkerd ? 

Maar de hoogste provinciale ambte
naar van Oost-Vlaanderen slacht de 
schorpioen, van wie Vondel zei : ' t 
venijn zit in de staart. 

Zijn bedenkingen waai-van vele ge
heel pentinent zijn, werden hem in
gegeven door de bekommering de 
verstandhouding in ons land te ver
sterken. Een alleszins lofwaardig 
doel. Hij heeft ingezien dat de goede 
verhoudingen tussen Walen en Vla
mingen in het gedrang komen en hij 
is van oordeel dat het tegen de gang 
van de geschiedenis ingaan is, te ver
delen wat één is. We moeten Europees 
denken, zegt hij-

Akkoord ! Maar is het bij de heer 
gouverneur nooit opgekomen dat hij 
zich zou in de luren kunnen laten 
leggen door slagwoorden, zoals « Eu
ropees denken » er een aan het wor
den is ? Veel wijst er toch op, dat 
men niet naar dat één Europa mar-
sjeert, zoals veel Belgische Europe-
ers het zich in hun wensdromen voor
stellen- Het Europa-taboe dat bij de 
geringste gelegenheid door hogere 
ambtenaren van provincie en s taat 
gebruikt wordt om het federalisme, 
dat hun buikkrampen bezorgt, af te 
wenden. 

Meent u niet, mijnheer de Gouver
neur, dat u met de decentralizatie en 
de dekoncentratie regelrecht naar 
het federalisme in België aan het 
evolueren is ? Ik denk hierbij aan de 
waakhond die, al blaffend, in een 
kringetje achter zijn eigen s taar t 
aanloopt zodra hij een vermeende 
vijand in het oog krjigt ! 

Dat hebben wij niet bedoeld, zal u 
zeggen. Och kom ! Doe een beetje aan 
dieptepsychologie bij uzelf, mijnheer 
de Gouverneur, en ik ben innig over
tuigd dat u het met mij eens zult zijn. 
De vrees is een slechte raadgeefster 
en het is de vrees voor wat de ver
kiezingen van 23 mei 1965 aan het 
licht brachten, die er u toe gedwon
gen heeft naar de onmiddellijke op
lossingen voor de spanningen, de on
zekerheid en het wantrouwen in het 
land te zoeken. Het zijn uw eigen 
woorden. 

Deze bedenkingen schoten mij te 
binnen onder het rustig lezen en her
lezen van de gouverneurstoespraak 
bij de opening van de gewone zitting 
1965 van de Oostvlaamse Provinciale 
Raad gehouden. 

L. Elaut. 

FRANSTALIG GEKNOEI IN NATIONALE BANK VAN BELGIË 
Sinds geruime tijd wordt, heel terecht overigens, scherpe kritiek uitgebracht op 
de taaitoestanden in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. 
Deze Nationale Instelling, met overgrote Vlaamse meerderheid wat de spaargel
den betreft, weerspiegelt absoluut niet het beeld van een franstalige minorisatie, 
wel integendeel. En nochtans zijn de toestanden daar nog beter dan in die andere 
Nationale Instelling waarover tot op heden met geen woord werd gerept, nl. de 
Nationale Bank van België. 

De uiterlijke tweetaligheid — in 
de praktijk beperkt tot de omzend
brieven aan de agentschappen en de 
dienstmededelingen aan het perso
neel — verbergt in deze instelling een 
toestand die niet alleen beschamend 
is voor het Vlaams landsgedeelte, 
maar uitermate onrechtvaardig en 
tergend. 

Wij halen de meeste gegevens uit 
zeer onverdachte bron, nl. de lijst der 
handtekeningen met rechtsgeldige 
verbintenis van het Hoofdbestuur. 
Volgens de recapitulatie naar de hi
ërarchische graad komen wij tot vol
gende onthutsende cijfers : algemene 
directie (directie - adviseurs - schat
bewaarder - spec, opdrachten - juri
disch adv.) 8 franstaligen, 6 neder-
landstaligen; onderdirecteurs 6 frans
taligen, 1 nederlandstalig; inspec
teurs-generaal 11 franstaligen, 3 ne-
derlandstaligen; aldelingshoof den 
(verhouding) 2 franstaligen voor 1 
nederlandstalige. 

Samengevoegd naar de functies 
stellen wij vast, dat alle departemen

ten, behalve de Studies (en dit slechts 
sedert enkele maanden) en het Al
gemeen Secretariaat, in handen zijn 
van franstaligen. 

In de onderverdeling — de diverse 
diensten — loopt deze verhouding ge
woon door. Wij komen tot een 8-tal 
Vlaamse dienstchefs — die allen een 
franstalig adjunct hebben voor de 
opvolging — en daartegenover een 
15-tal franstalige chefs, waarvan de 
meesten ook franstalige adjuncten 
hebben. 

De opvolging is hier dus zeer goed 
berekend in die zin, dat er binnen af
zienbare tijd geen enkele Vlaamse 
dienstchef meer zal zijn. 

Het hatelijke van deze situatie in 
het bijzonder geval van de N.B.B., ligt 
in het feit dat fiaar de buitenkant de 
schijn wordt gewekt dat alles opper
best gaat op taalgebied. Maar de 
buitenwereld weet niet dat op geen 
enkele bijeenkomst — en wij herha
len : geen enkele — van het kaderper
soneel uit Brussel en de Provincie, 
voorgezeten door de heer Gouverneur, 

ook maar één enkel woordje Neder
lands gesproken wordt. 

De buitenwereld weet ook niet dat 
op een recente bijeenkomst van de 
discontokantoren van de Nationale 
Bank, in aanwezigheid van de heer 
Schatbewaarder, evenmin één woord
je werd gesproken in de taal der 
meerderheid. 

Dit mag hier wel worden gezegd, als 
men bedenkt dat op de 20,8 milj. kre
dieten, toegestaan door deze Kanto
ren, er voor 13,3 milj., t.t.z. voor meer 
dan 65,5 t.h toegestaan werden door 
de kantoren van het Vlaamse lands
gedeelte- En al deze mensen hebben 
de trieste moed en lef om de taal der 
streek waarin zij hun boterham ver
dienen, gewoonweg te negeren. 

De buitenwereld weet ook niet, dat 
aan de basis van de hogere loopbaan 
in de Nationale bank. nl. in het exa
men van bureelhoofd, steeds onge
veer evenveel Vlaamse als franstalige 
kandidaten slagen. Het is alleen we
gens de machtspolitiek der fransta
ligen in de Bank, handig gecamoe-
fleerd door een vernuftige benoe-
mmgspolitiek. dat deze gelijkheid 
aan de basis verglijdt naar een toe
stand zoals hierboven geschetst. 

Op het einde van dit jaar moeten 
tweejaarlijkse benoemingen worden 
gedaan. De daad is nu aan allen die 
hierin veantwoordelijkheid dragen. 

M. Coppieters 
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NOBELPRIJS 
VOOR 

MICHAEL SJOLOCHOW 

De bekroning met de Nobelprijs gaat gepaard met de ontvangst van een niet 
onaanzienlijk bedrag. Momenteel is dit bedrag — tenminste wat de Nobelprijzen 
voor de vrede en voor literatuur betreft — zowat de enige waarde Aie er aan 
deze prijs nog kan gehecht worden. De devaluatie dezer prijzen dateert niet van 
gisteren. Een overwegend links Noors parlement heeft in de Vredesprijs steeds 
een gelegenheid gezien om zijn preferenties en rancunes op internationaal vlak 
af te reageren. 

Met de literaire prijzen is het al 
niet veel beter gesteld. Wij laten de 
piramidale blunder om Churchill de 
literatuurprijs te verlenen nog buiten 
beschouwing. In de reeks der naoor
logse bekroonden zijn er weinigen die 
boven de middelmaat uitreiken, hoe
zeer sommigen wellicht ook op nat io
naal vlak, in hun eigen literatuur, een 
vooraanstaande plaats bekleden. Van 
de drie Amerikanen (Faulkner, He
mingway en Steinbeck) zijn er 
minstens twee die als vaardige epi
gonen het nog wel een tijdje zullen 
uithouden, om daarna in de litera
tuurgeschiedenissen en biblioteken 
begraven te worden. Wat de dichters 
betreft blijft er wellicht één — Eliot 
— op het voetstuk staan waarop hij 
verheven werd... 

Oorspronkelijk werden de Nobel
prijzen verleend voor een bepaald 
werk, en daarenboven niet slechts 
om de literaire waarde, maar ook om 
de idealistische en etische waarde 
van het werk. Reeds zeer vlug werd 
van deze regel afgeweken en vooral 
na de oorlog kwam meer en meer de 
politiek de Nobelprijsverlening beïn
vloeden. Nu kan men tegenover élke 
bekroning één of meer namen stel
len, die met evenveel of meer recht 
deze bekroning zouden verdiend heb
ben. Maar het bekronen bv. van een 
Grieks dichter die voor de meesten 
een illustere onbekende is, terwijl de 
Griekse literatuur toch figuren had 
als een Kzantzakis of een Stratos Mi-
rivillis die objektief gezien véél meer 
recht op zulk een bekroning hadden, 
doet al velen twijfelen aan het oor
deel der Zweedse akademie. Hetzelfde 
gold trouwens voor de bekroning van 
een Andric, die wellicht in de litera
tuur van zijn land een voorname 
plaats inneemt, maar wiens oeuvre na 
enkele tijd dat van vele vroegere No
belprijswinnaars zal gaan vervoegen 
in een gehele of gedeeltelijke verge
telheid. 

Men heeft bij de bekroning van 
Sjolochow gezegd, dat zijn hoofdwerk 
alleen deze bekroning rechtvaardigt 
en dat dit werk reeds meer dan der
tig jaar geleden geschreven en gepu
bliceerd werd, zodat een bekroning nü 
geen zin heeft : Sjolochows later werk 
bereikt zelden de brede epische adem 
en de kleurrijkheid van de eerste de
len van «De Stille Don» .Alleen in 
« Het lot van een mens » is hij beter : 
direkter in taal en verhaal. Maar ook 
Thomas Mann kreeg de Nobelprijs 
voor zijn < Buddenbrooks » jaren na 
de verschijning van dit werk. Trou
wens : het is nooit te laat om een 
vergetelheid goed te maken. 

Daar ligt dus niet zozeer het ver
wonderlijke van deze Nobelprijs-be
kroning. 

Een werk als « De Stille Don» be
hoort inderdaad tot de weinigen die 
in die periode voor een dergelijke be
kroning hadden in aanmerking kun
nen komen en dit niettegenstaande 
onmiskenbare gebreken : soms lang
dradigheid en opeenhoping van de
tails, en het inweiden over minder 
belangrijke gebeurtenissen of figuren. 
Het werk bezit nochtans klassieke al
lure, epische kracht en breedheid van 

opzet en struktuur en schildert een 
persoonlijke tragiek op de achter
grond van een historisch gebeuren, 
daarbij aanknopend bij de Tolstoi-
aanse traditie, meer dan bij de psy
chologische van Dostojewski. Men 

heeft «De Stille Don» wel eens als 
een streekroman bestempeld. Hij is 
dat inderdaad, maar hij is meer. 

De Zweedse Akademie heeft haar 
bekroning verantwoord met de ver
klaring dat Sjolochow « een histori
sche fase van de Russische geschie
denis kreatief uitdrukking heeft ver
leend » Dit is inderdaad juist. Maar 
het feit dat de Akademie dit nu pas 
ontdekt en niet vijfentwintig of der
tig jaar vroeger, moet ons doen be
sluiten tot een zeer traagwerkend in
zicht (wat wij niet geloven) ofwel 
tot een opportuniteitsmotief. Kort ge
zegd : de Zweedse Akademie heeft 
« amende honorable » willen doen bij 

TONEEL JE BRUSSEL 
Met « Wrok om gisteren » van John Osborne heeft het Brussels Kamertoneel geen 

gelukkige keuze gedaan. Dit stuk werd in 1956 in Londen gekreëerd en kende een 

groot sukses, o.L ten onrechte : het is nog geen tien jaar oud en reeds verouderd. 

Rond John Osborne heeft zich een groep rebellen geschaard, de zgn. « angry 

young men » die hun doel nog niet hebben gevonden, niettegenstaande er zaken 

zijn bij de vleet waartegen ze zouden kunnen opstormen. 

Het gegeven van dit modern werk 
is zo oud als de straat. Het ware zelfs 
niet van belang ontbloot een verge
lijking te maken met andere werken 
waarin'het insgelijks werd behandeld, 
maar op meer menselijke manier dan 
Osborne het gedaan heeft met zijn 
hoofdpersonage dat slechts minach
ting over heeft voor de maatschappij 
en voor het leven en alles aanvalt be
halve zijn eigen, weinig interessant, 
persoontje. Het was voor Osborne 
slechts een middel om zijn wrok uit 
te schreeuwen, zijn wrok en woede 
tegen alles : hier ligt de fout, nl. dat 
hij gewild en gezocht zijn wrok bot
viert op alles en nog wat en aldus een 
indruk van onnatuurlijkheid en ge 
forceerdheid moet laten; zijn werk 
heeft al de geweldige en overdreven 
kenmerken van een beginperiode. Het 
was hem vooral te doen om door de 
bittere aanklacht van een generatie, 
die alle idealen en elk houvast in de 
laatste jaren verloren had, en door 

aanwending van schokdramatiek de 
toeschouwer uit zijn rust op te schrik
ken. Een bravourstuk, dat zijn held 
echter tot een klinisch geval ver
laagt, want haat kan slechts kanker 
zijn voor de ziel : wie zich voedt met 
nijd kan slechts gal uitspuwen. 

«J 'aime les jeunes gens qui en-
trent dans la vie, l'insulte a la bou-
che », heeft eens een Fransman ge
zegd. Dit slaat ook op Osborne en te
vens het feit dat hij achteraf wel kal
mer is gaan betogen, hetgeen ook 
weer natuurlijk is. 

Regisseur Johan Vander Bracht 
heeft het er op aangelegd de hard
heid en de onverbiddelijkheid van dit 
stugge werk te milderen door de na
druk te leggen op de hulpeloosheid 
van de personages en door de uit
barstingen op halve tonen te houden-
Voor het hoofdpersonage vond hij bij 
Lou De Vel een bekwaam, moedig en 
beheerst vertolker van Jimmy Por
ter, de opstandige jonge man, waarin 

de Sovjets voor hetgeen zij met Pas-
ternaks bekroning bij hen verkorven 
had... 

Zowel Pasternak als Sjolochow 
hebben « kreatief uitdrukking ver
leend aan een episode uit de ge
schiedenis van hun volk... ». Zij de
den het elk op een andere wijze : 
Pasternak schiep Jivago, de intellek-
tuele scepticus die wél in ideeën ge
looft maar die de ideologieën daaren
tegen kritisch benadert. . Sjolochow 
schiep als tragische held een jonge 
boer, die ontgoocheld wordt als hij 
ook bij de zijnen onrecht ziet en die 
zich, distanciërend van iedere parti j , 
door de loop der gebeurtenissen over
rompeld, neerlegt bij het nieuwe... In 
beide figuren is de scepsis, de twijfel 
van de individualist aanwezig. Dat 
Sjolochow zijn positie als auteur kon 
handhaven en zelfs als dé grote Sov-
jetauteur kon beschouwd worden, ter
wijl Pasternak de banvloek van 
Kroetsjev en van de gewillig in zijn 
spoor lopende Sovjetschrijvers (ook 
Sjolochow !) moest over zich heea 
laten gaan : dat is niet alleen het t ra 
gische maar ook het potsierlijke van 
heel deze zaak. J.D. 

we nochtans niet hebben kunnen 
geloven Verder treden op : Herman 
Smits, Mia Van Roy, Lieve Berens en 
Herman Bogaert, die allen een goede 
prestatie leveren. Het Brussels Ka
mertoneel beschikt over een schaar 
flinke spelers. 

We herinneren er nog even aan dat 
het Kamertoneel optreedt in de zaai 
Vita, onder de Nationale Basiliek, in
gang langs de Keizer Karellaan — 
dinsdag en zaterdag om 20 uur 15. 

J.V. 

VARIA 

• Op de jongste Nederlandse best
seller lijst staat, naast de Jan Mens-
Omnibus, ook Jan de Hartogs « Zieken
huis » en de bij het Spectrum versche
nen bundel « Russische Verhalen ». Ver
gelijkt men met de best-seller-lijsten 
der anderstaligen (Frankrijk, Engeland, 
V.S.A., Duitsland) dan valt het op, dat 
wij ons qua doorsnee-smaak (indien 
die best-seller-lijst daarvan een be
trouwbare indicatie is) zeker niet hoe
ven te schamen. 

• Een door Westermann Verlag uit
gegeven boek over de gouden eeuw der 
Nederlandse schilderkunst verschijnt 
nu ook in de Verenigde Staten en En
geland, in Italië en in Nederland. De 
oplage bereikte reeds de 40.000. Het 
gaat hier om het oorspronkelijk in het 
Duits geschreven werk van Gottfried 
Lindemann : « Das goldene Zeitalter 
der niederldndischen Malerei ». 

• Op 30 oktober is de Amerikaanse 
dichter Ezra Pound tachtig jaar ge
worden. Na de oorlog werd hij be
schuldigd van hoogverraad omdat hij 
voor de Italiaanse radio pro-fascisti-
sche redevoeringen had gehouden. Hij 
werd tot in 1958 opgesloten in een 
krankzinningengesticht. Pound is niet 
slechts Amerika's grootste nog levende 
dichter, maar hij was ook vriend en 
leermeester van Yeats, Eliot e.a. 

• Van de Zuid-Nederlandse humanist, 
professor in Leuven en vriend van 
Plantijn, Justus Lipsius, werd een werk 
vertaald in het Duits door zijn tijdge
noot Andreas Virtius, naar de uitgave 
van 1601 die in Leipzig werd gedrukt. 
Het betreft hier « Von der Bestendig-
keit ». De Metzlersche Verlagsbuch-
handiufig in Stuttgart heeft nu van dit 
weri-: v«fn onze landgenoot een fascimi-
lidruk uitgegeven in haar reeks voor 
Cermamtien. 
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DE VOLKSUNIE 

In <r De Zondag » (weekend-uitgave van « Het Belang van Limburg ») van 31 ok
tober 1965 onderzoekt senatot^H. Leynen voor het jaar 1964 de lonen, uitbetaald 
in de 44 bestuurlijke arrondissmenten van België. 

Hij komt hierbij tot een klassering, 
waarvoor hij volgend kri tenum ge
bruikt (wij citeren letterlijk) : «Als 
basis voor de vergelijking nemen we 
de gemiddelde bruto-bezoldigingen in 
ieder airondissement voor elke van de 
acht voi^ende kategorieën : het dag
loon van de mannelijke arbeiders in 
de nijverheid en in de handel, idem 
voor de vrouwen en idem voor het 
gemiddeld maandloon van de manne
lijke en vrouwelijke bedienden. In elk 
der acht groepen geven wij één punt 
aan het arrondissement met het 

hoogste dagloon of de hoogste gemid
delde maandwedde, 2 punten aan de 
volgende en zo verder, tot we komen 
aan 44 punten voor het laagste ar
rondissement». Deze klassering laat 
senator Leynen toe te besluiten « dat 
het niet opgaat het nederlandstalig 
gebied in algemene zin als lager be
zoldigd te beschouwen ». Is dit juist ? 
Laten wij hiertoe tabel I even van 
naderbij bekijken (1). 

Het is dadelijk duidelijk ten eerste 
dat in vergelijking met hun Waalse 
kollega's de Vlaamse arbeiders niet 

TABEL I. Bruto-bezoldiging 1ste kwartaal 1964 (2). 

WERKLIEDEN (gemiddeld dagloon in franken) 

Nijverheid I Handel 

mannen vrouwen mannen vrouwen 

Vlamingen 
Walen 

294,5 
322.5 

189,9 
190,7 

262 
265 

162,3 
155,1 

BEDIENDEN (gemiddeld maandloon in franken) 

Nijverheid Handel 

mannen I vrouwen mannen vrouwen 

Vlamingen 
Walen 

13.769 
13.951 

6.711 
6.605 

11.609 
11.232 

5.336 
5.038 

TABEL II. Aantal werknemers in België op 30 september 1963 (3) 

I Arbeiders Bedienden Totaal 

Mannen 
Vrouwen 

1.298.251 
368.396 

330.741 
189.949 

1.628.992 
558.345 

Totaal 1.666.647 520.690 I 2.189.337 

zo goed bezoldigd zijn als de bedien
den. En vervolgens dat het vooral de 
Vlaamse mannen zijn die slechter be
taald worden dan de Walen. Ten der-

BOMEN VERSLINDEN BOEREN 
In het Soete Waasland zijn de boeren nog de geduldige slachtoffers van het 
feodale tijdperk. Daar hebben de eigenaars sedert 100 'en meer jaren het recht 
ingeburgerd om hoogstammige canadabomen te planten aan de scheidingslijn 
hunner vruchtbare akkers. De boeren mogen de bomen onderhouden; en als de 
volwassen bomen door de eigenaar verkocht zijn en deze het bedrag heeft opge
streken, nadat ze gedurende 20 of 25 jaar de landbouwvruchten hebben verslon
den, dan mag de boer de bomen vellen en ruimen. En geschiedt onmiddellijk her
beplanting. 

Overal elders in dit land mag men 
slechts hoogstammige bomen aanplan
ten op 6 m. van de scheidingslijn, en 
als er ergens een takje over anders-
mans grond reikt, dan staat desnoods 
de vrederechter ter beschikking om 
het te doen verwijderen. In het Waas
land is dat anders. Daar bestaan im
mers door de wet « vaste en erkende » 
gebruiken van de streek uit de feodale 
periode. Hierdoor heeft het Waasland 
het uitzicht van een groot bos, waar 
de boeren tussen bomen van 25 meter 
hoogte hun vruchten moeten winnen. 
Over meer dan 10.000 hectaren zit de 
Waasse landbouw met deze plaag. 

Indien dit gebruik, vijftig en meer 
jaren geleden, rendabel en algemeen 
ekonomisch verantwoord kon zijn, is 
dat nu zeker niet meer het geval. 

De voordelen van deze grensbeplan-
tingen zijn geleidelijk verlopen; de na
delen en de bezwaren in zulke grote 
mate gestegen, dat aan dit gebruik op 
dringende wijze moet verholpen wor
den. 

Als voordeel kan a l l e ^ nog gelden 
de betrekkelijke opbrengst van het 
hout die door de eigenaar wordt ge
noten. 

De nadelen echter zijn uitsluitend 
voor de gebruiker : overlommering van 
de landbouwkulturen, uitputting van 
de bodem, verplichting van onderhoud 
en ruiming, bjjjtjernis voor de herver--
kaveling die zich in deze verdeelde ge
bieden opdringt, volstrekte hindernis 
voor de noodzakelijke ontwikkeling 
der landbouwspecialiteiten en klein-
kulturen, belemmering voor het meka-
nisch bewerken van de bodem enz. 

Vóór 40-50 jaar was de canada in het 
Waasland ter plaatse bruikbaar voor 
de klompennijverheid; nagenoeg werd 
heel de produktie er door opgeslorpt. 
Geleidelijk echter verdween deze nij
verheid en werd het hout gebruikt voor 
kistenmakerij, alroUen voor plakhout, 
stekjesfabrieken, papiernijverheid; dus 
voor elders gevestigde nijverheden. 

Voor de klompermiakers waren bo
men van klein kaliber (1,25 m. tot 1,40 
m.) de gewenste maten; de bomen wer

den dan ook meest rond dit kaliber — 
dus vroegtijdig — geoogst. 

De nijverheden die tegenwoordig de 
afnemers zijn van het zachte hout, ver
gen bomen van groot kaliber (1,80 m.). 
De prijzen van het zachte hout zijn ten 
zeerste gedaald sedert 15 jaren en de 
bomen van klein kaliber nagenoeg niet 
meer verkoopbaar. 

Dit brengt mede dat de populieren 
een langer leven is voorbehouden tot ze 
een groot kaüber bereiken, d.w.z. dat 
ze de gebruiker ontzettende schade 
veroorzaken en dat ze bij de opruiming 
aan de landbouwer grote last en be
langrijke onkosten berokkenen. • 

Onze berekeningen laten ons toe te 
bewer.?^, 4«lt.-,een boom die 1.000 fr 
waard is aan de landbouwer driemaal 
zoveel aan schade heeft gekost. 

Van de landbouwer wordt steeds ge
vergd dat hij goed produceert, kwanti
tatief en kwalitatief, maar dan moet 
hem ook het recht worden verleend om 
de ondermijnende faktor te elimine
ren die hem door een voorbijgestreefd 
gebruik wordt opgelegd. 

Het is dan ook de taak van de wet
gever om in deze toestand in te grij
pen, die men terecht als een grote wan
toestand kan beschouwen. 

Eerstdaags zullen wij zo vrij zijn een 
wetsvoorstel in te dienen om hieraan 
te verhelpen. Wij hopen op de steun 
van de boerenvertegenwoordigers. 

Dr. G. De Paep. 

de, dat in de nijverheidssektor de 
Vlamingen minder verdienen dan de 
Walen, 

Indien wij nu tabel II onderzoeken, 
stellen wij vast dat in België nog niet 
1 op 3 werknemers bediende is en dat 
het aantal vrouwelijke werknemers 
ongeveer 1 op 3 bedraagt. Daarnaast 
weet iedereen dat het aantal werk
nemers in de handel klein is In ver-
geUjking met dit in de nijverheid. 
Aldus is het zonneklaar dat het wél 
«opgaat het nederlandstalig gebied 
in algemene zin als lager bezoldigd te 
beschouwen ». 

Bij dit alles rijst de vraag, waar
om senator Leynen het nodig acht 
een klassering op te stellen op basis 
van misleidende « punten » en niet op 
basis van (bruto) bezoldigingen. Is 
dit opzettelijk gebeurd ? Of viel het 
de senator niet op dat zijn werkwij
ze foutief was ? Wij zullen het an t 
woord op deze vraag in het midden 
laten. Wel willen wij hier herinneren 
aan het feit dat de heer Leynen na 
de wetgavende verkiezingen van mei 
jongstleden in « Hjt Belarig„vaö Lim
burg » schrSef, dat heï" gedeeltelijk te 
danken was aan zijn «objectieve» 
voorlichting, dat de regeringspartij
en in Limburg een minder zware klap 
dan elders in het land kregen. Zou
den wij hier niet eerder van «ver
keerde » voorlichting moeten spre
ken ? 

Dr. E. Raskin. 
(1) In deze tabel werd het kiesarron

dissement Brussel buiten beschou
wing gelaten, daar het een «ge
mengd » arrondissement is. 

(2) Gegevens steunend op het « Bel
gisch tijdschrift voor sociale zeker
heid», augustus 1965, blz. 1102-1104. 

(3) Gegevens steunend op het « Bel
gisch tijdschrift voor sociale zeker
heid », januari 1965, blz. 122-123. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P 0 1 E K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E l 

VAN DER PAAL-VOORBRAECK EN Go 
Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

ï*'pn^''^r^^^B 

^tte^Z^^^^^^^^feiii 

^ ^ ^ ^ ^ 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 

^,r.s , É|||.. zalen - reklamewagens - kerken - huis-
m ^ ^ m U l l l l kamers enz... 

^Km DE GELUIDSBRON 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l Lange Leemstraat, 7 a 
^ ^ ^ ^ ^ H F ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 

1^^^^^^^ ivadio • T.V. - draagbare radiotoestellen 
^ H H H p ^ platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
'^^^W enkel merken van de hoogste hoedanig-
WwÊ^ heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
WfF tot 117.000 F. 

v' Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden. 

VOOR i Mil ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENUND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijckiaan 62, 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.9U4. 
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PERSSPIECEL 

« Aux armes citoyens » zingen de Wal-
linganten ïn heilige vervoering, « fermez vos 
pantalons » zongen in de tijd de Vlaamse 
spuiters in Leuven als de Walen hun Mar
seillaise aanhieven. Dat laatste zingen de 
Brusselaars, nu het simbool van Beulemans-

.ville met zijn spuitwerk heeft opgehouden. 
Hoe de Walen alle waarden op hun kop 
zetten en met hun « Houdt de dief »-tak> 
tiek de zaken opwarmen in hun voordeel, 
is deze week weer eens uitgelezen voer 
voor politieke psichologen gebleken in de 
binnenlandse pers. 

En om u onmiddellijk te doen delen in 
het heilig vuur van de Waalse broeders 
krijgt u als voorvoergerecht een brokje uit 
het hoofdartikel van Genot, de leider van de 
MPW. 

« De Waalse eenheid vormt zich onweer
staanbaar. Het hardnekkig verzet van de 
Voerbewoners tegen de Vlaamse onderdruk
king is voor ons een simbool, dit van een 
volk dat strijd voor zijn vrijheid. 

De fakkel aangestoken aan de flank van 
dt unitaire staat zal niet meer doven. » 

Moest een Vlaming nog zulke praat ver
tellen hij zou door bepaalde Vlaamse hoog-
studenten verwezen worden tot de duisterste 
duisternissen van het meest achterlijke na
tionalisme. Gelukkig voor Genot is hij een 
sindikalïst. 

Le Peuple 
Van dat Vlaamse imperialisme geeft het 

Brussels BSP-blad een huiveringwekkende 
beschrijving onder de titel € De VU legt 
haar klauw op de stad s in verband met de 
Vlaamse tegenbetoging van vorige week. 

« Eertijds was het de gangsterbende die 
neerstreek over de stad. 

Tegenwoordig is het de Volksunie, maar ze 
slaat er geen fraai figuur mee. Inderdaad, 
om de bijna 4.000 Walen en franstaligen te 
tergen die woensdagavond te Brussel be-
tooden voor de terugkeer van de Voerstreek 
naar Luik hebben ongeveer 200 beroepsknok
kers van de Volksunie, omringd door hun 
parlementairen, zich heel de lengte van de 
stoet overgegeven aan een voortdurende pro
vocatie. 

De/e knuppelbenden van agitators waar
onder zich zonder twijfel de kerels bevonden 
die expedities deden naar de kust om de 
Franse sermoenen te verhinderen - kwelden 

.voortdurend de betogers. » 
Straffe kerels als ze maar met 200 waren, 

daar vervalt de roem van de 600 Franchi-
montezen door in het niet. 

Gazet van Antwerpen 
De Frut heeft de kruitdampen opgesnoven 

en is er hitsig door geworden; zij juicht de 
tegenbetogers toe en haalt de neus op voor 
de kompromissenmakers van CVP en BSP. 

« Voor wie het gebeuren te Brussel objek-
tiel beoordelen wil is het duidelijk, dat niet 
de manifestatie voor een Waalse Voer maar 
wel de tegenbetoging voor de wettelijk en 
feitelijk Vlaamse V'oer het interessante ele
ment vormt. 

Er waren Antwerpenaars, Gentse en Leu
vense studenten zoals verwacht maar er wa
ren vooral en in relatief groot aantal Vla
mingen uit Brussel en randgemeenten. 

Oeze aanwezigheid van strijdvaardige 
Vlaamse Brusselaars in een tegenbetoging is 
een veel belangrijker nieuw feit dan de vast

stelling dat de Voer-graaf Lionel de Secillon 
een paar duizend sympatisanten kan verza
melen in de hoofdstad. 

De lankmoedigheid, die door de vorige en 
door de huidige regering aan de dag gelegd 
wordt ten opzichte van de taaimisstanden in 
het onderwijs in de Voerstreek, krijgt in de 
openbare opinie in Vlaanderen de afmetin
gen van een grove onwettelijkheid, die de 
regering en vooral de regeringspartijen duur 
kosten kan. Ze wordt zo stilaan de maat
staf van de betrouwbaarheid der regering 
inzake taalwetgeving. » 

L i LIBRE BELBIOiüE 
« Moeder België » die dat ziet krijgt de 

oude schoot weer gevuld met verdriet zou 
van Wilderode kunnen dichten. De Libre is 
bedroefd omdat Broeder Vlan>ing en Waal 
eikaars voer betwisten. « De Vlamingen zou
den het meeste verstand moeten hebben > 
dat liedje kennen we. 

« Een gebaar van goede wil van de Vla
mingen. Zulk gebaar dat zou moeten uit
gaan van de gematigde Vlamingen, die moe
ten rekening houden met de wil van de 
Voerbewoners, zou zonder twijfel een gro
tere psichologische weerslag hebben dan al
le verzoeningsproceduren of gekwalificeerde 
meerderheden, uitgevonden door de juristen 
van de Ronde tafel Het zou de demagogen 
van de federalistische bewegingen beroven 
van een kostbare troef en het zou een be
wijs zijn van de Vlaamse wil geen misbruik 
te willen maken van hun meerderheid. » 

En dan kan unitair Belgii; van de Libre 
weer rustig 135 jaar verder draaien op het 
kostbare geduld » de ce bon peuple flamand. 

HET UATSTE NIEUWS 
Het PVV-blad uit Vlaanderen is zeer voor

zichtig. Begrijpelijk als we weten dat de 
partijleiding de Voer terug bij Luik wil. 

In de eindkommentaar zweemt nog ergens 
ver een schaduw van Juul Hoste, de a Klau-
waert en Geus ». 

« De Waalse bewegingen hebben van het 
Voervraagstuk een zmnebeeld gemaakt van 
de zogenaamde « minorisatie » van Wallo
nië door de Vlamingen en hoewel iedereen 
weet, dat dit ondergeschikt vraagstuk kunst
matig opgeschroefd wordt durft niemand 
aan franstalige zijde duidelijk stelling nemen 
tegen de Waalse extremisten. 

Zelfs de <r Libre Belgique », die nochtans 
erkent dat het Voervraagstuk uitgebuit 
wordt is van oordeel, dat de Vlamingen een 
toegeving moeten doen • de Voerdorpen oi>-
nieuw overhevelen naai de provincie Luik. 

Gezegd wordt, dat dit gebaar van goede 
wil vanwege de Vlamingen de spanning en 
de vrees voor « minorisatie » zou doen ver
dwijnen. 

In feite is het Voervraagstuk een uiterst 
ontvlambaar kruitvat. 

Wie de verantwoordelijkheid zou nemen 
om in de huidige omstandigheden aan de 
taalgrens te raken zou tevens aansprakelijk 
zijn voor een onvermijdelijke kettingreactie, 
die de betrekkingen tussen de gemeenschap
pen nog erger zou verstoren en elk gesprek 
hetzij in de vaste commissie voor taaitoe-
zicht, hetzij in de vaste commissie voor de 
verbetering van de betrekkingen tussen de 
gemeenschappen, hetzij in de parlementaire 
commissie voor de grondwetsherziening van 
meet af aan onmogelijk zou maken. 

BETBOAIIG^NUHBORC 
\ 
Zo wat een Limburgse Libre, speelt ook 

de ongeluksprofete*. 
Maar dezelfde oproep voor d« bonne vo-

lonté des Flamands durft ze toch nog niet 
doen. 

« Hoewel de Wallingantische beweging 
overal vertakkingen heeft, is ze nochtans het 
meest actief in het Luikse. Het staat daarom 
vast, dat eender welke beweging van uit de 
Vurige Stede zal starten, en het lijkt ook 
waarschijnlijk, dat de Voerkwestie moet be
schouwd worden als de lont van het kruit
vat. De agitatie, welke rond de Voerkwestie 
in stand gehouden wordt, heeft alleen tot 
doel de geesten heet te bakeren en in het 
hele land een beweging te ontketenen, die 
vroeg of laat de structuren van het land 
moet doen springen. 

Degenen, die dit nog niet ingezien heb
ben, zijn politieke kerstekinderen. 

Lange tijd werd gedacht dat deze span
ning ontladen kon worden door een grond
wetsherziening, doch thans ziet het er naar 
uit, dat een hervorming als deze, die door 
de Ronde Tafel werd voorgesteld, wel eens 
voorbijgestreefd zou kunnen lijken, niet en
kel wegens het ontbreken van de vereiste 
twee-derde meerderheid in het Parlement, 
doch ook wegens het oplaaien van allerhan
de tegenstrijdige onverzoenlijkheden, onder 
dewelke ook het Brussels centralistisch 
triumfalisme moet gerekend worden. 

NIEUWE WINKEL 12 % OPBRENGST 
Vlaamse aannemer bouwt in Palma Nova (Mallorca) een nieuwe winkel -
complex op allerbeste ligging. Nog enkele winkels (Sim') te koop aan 
420.000 F met gewaarborgde handelshuur 48.000 F/jaar. 

ZEER VEILIGE BELEGGING 

Inlichtmgen /^^ ^^ VERHEYEN 

10. LEYSSTRAAT. ANTWERPEN. TEL. 32.00 35 

Het Volk 
Ziet in de hele zaak een groot gevaar 

voor het leven der regering. 
« Van de perten der Waalse BSP-ers, 

spaar ons Heer » bidt Pater Overste Har
mei dagelijks. 

« Wat dit parlement veel moeilijker maakt 
dan het vorige, is dus niet zozeer het feit dat 
de meerderheid kleiner en de oppositie tal
rijker is. Verontrustender is dat niemand 
met zekerheid kan voorspellen hoe Waalse 
socialisten zoals Glinne, Merlot jr. e.a. zich 
zullen gedragen. Het is genoegzaam bekend 
dat Glinne en enkele andere Waalse socia
listen zich al lang op de rand van hun par
tij bewegen. Zij hebben tot nu toe steeds 
de uitsluiting weten te vermijden. Maar op 
het jongste socialistisch congres hebben zij 
bewezen de regering en de coalitie met de 
CVP niet in hun hart te dragen. Iedereen 
weet trouwens dat de socialistische leiders 
het niet gemakkelijk hebben gehad om in 
de Waalse rangen van hun partij kandi
daat-ministers te vinden. 

Niemand kan zeggen waarop deze Waalse 
socialistische pseudo-oppositie gesteund is of 
wat zij juist wil bereiken. Dat neemt ech
ter niet weg dat zij de regering veel last en 
heel wat hoofdbrekens kan bezorgen. 

Van de verdere houding van deze Waal
se socialisten zal, zonder enige twijfel, de 
toekomst van de regering in grote mate af
hangen. Wij hopen echter dat dit besef de 
regering, en inzonderheid de Waalse minis
ters, niet zal aansporen om gemakkelijk toe 
te geven aan allerlei drukkingen uit die 
hoek. Evenmin trouwens als aan de grillen 
van enkele conservatieve elementen, op de 
uiterste rechtervleugel van de CVP, die ze
ker af en toe ook hun parten zullen spelen. » 

STREVEN 
En zo zal Hector De Bruyne in zijn poli

tiek overzicht in het maandblad Streven wel 
gelijk krijgen « Les lendemains ne chantent 
pas » voor de unitaire staat. 

« Dat de Vlaams-Waalse verhoudingen in 
de komende jaren meer dan ooit actueel 
zullen zijn, heeft men ook in deze stille tijd 
weer ervaren. In Vlaanderen groeit een ge
voel van onbehagen omdat men de taalwet
ten in hun toepassing geremd ziet en omdat 
de hoofdstad misschien minder dan ooit be
reid schijnt de rol te vervullen die zij vol
gens de Vlaamse openbare mening zou moe
ten vervullen. Niet alleen volgens de Vlaam
se opinie overigens. In een afscheidstekst in 
1944 heeft ook koning Leopold HI kritiek 
uitgebracht op het in gebreke blijven van 
Brussel. Het was een zeer ongebruikelijke 
tekst, waaruit men kan onthouden dat ook 
op het hoogste vlak soms meer aan dit pro
bleem gedacht wordt dan men vermoedt. 
Het was een belangrijke tekst, die nu op
zettelijk wordt vergeten. Maar in de komen
de jaren kan hij misschien weer heel erg ac
tueel worden. Want de Vlaams-Waalse ver
houdingen en de wetgeving inzake Brussel 
en de taalgrens /.uilen ook voor het lot van 
de regering Harmei en voor dat van de 
partijen die eraan meewerken, van levens
belang zijn. » 

W. Luyten. 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout-
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland. - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr . 

J 
GELD VANAF 3 , 7 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 36 X 642 
50.000 = 60 X 998 

100.000 = 60 X 1996 
100.000 = 120 X 1092 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

Verzekerde toekomst 
in jong bedrijf 

voor bekwaam 
VERTEGENWOORDIGER 
IN KEUKENMEUBELEN 

Schrijven : Bureel blad, met ref. D 29 

I Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 

ANTWERPEN 
Alle kwaliteitsspeelgoed 

Spellen voor groot en klein 

FALLER • VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LE.GO MATADOR 

ENZ. ENZ. 
Steeds open tot 21 uur. 

Gr«t« Vcut: 
eiAZEN •!< MONTUAIN. 

HantalliiifM "» «ig»" «>l*il<l. 

WoHer ROLAND 

KtrblTMi. 5« — Aatw«rp«« 
|UI m.vM- «^ h»! huHMamw ̂  

T«^(Ml•: >t.MM 
iO% torlinf f «wlMtl dnv. 

modern bandenbedrijf 

W i m De KetelbuHer 

in voorraad 

WINTERBANDEN met SPIKES 

AALST 
OSBROEKSTRAAT 47 (Watertoren) 

TEL. 053/22063 
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BEWËGINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
Het jaailijks St-NiUIaa«feesl van 

he t vyj waarop verleden jaar 5ö0 
kinderen aanwezig w.iren, kent 
een zo groot suksos voor dit jaar 
da t reeds een tweede zaal is moe
ten ingeschakeld worden. 

Men kan nog inschrijven Het 
St-\iklaasfeest vindt plaats cp zon
dag 28 november te 15 u u r in de 
iaal Thierbrauhof, Groenplaats 33, 
Antweipen, voor de kinderen van 
2 tol 12 jaar. 

Voor de groteren is een ont-
spanningsnamiddag voorzien in 
de zaal Burgerkring, Hoogstraat, 
Antwerpen,. Inschrijvingen aan 
5 fr. (of 2 poot/egels) van 3 fr. 
aan V, Van Echelpoel, Langslr. 
140, Borgerhout Tel. 35.10.10. 

Sint Niklaas wil graag een be
zoek brengen aan de kinderen, op 
4 en 5 december. Inlichtingen bij 
Johan Govaerts, Diksmuidelaan 
158. Berchem. Tel 39.07.84. 

De traditie getrouw zal het 
Vlaams dans-orkest «De Zwervers» 
op zaterdag, 20 november 19G5 
te 20 u u r in het Tyrolerhof aan 
de Robianostraat te Borsbeek het 
dansfeest van de Vlaamse Volks
beweging - arrondissement Ant
werpen openen. 

De algemene inkom is 30 fr. 
Dit dansfeest is niet alleen voor 
de leden bedoeld. De V \ B ver
wacht er ook zoveel mogelijk 
sympatisanfen op. Kaarten kun
nen bekomen worden op het se-
kretariaal , lel 31.20 07, bij de 
sekretaris, dhr Paul Leclercq, 
tel. 49.60.83 of in de afdelings
besturen. 

De 32sfe verjaardag van het 
o^prlijden van Berten Fermont 
zal te Antwerpen herdacht wor
den op zondag 21 dezer. 

Het p rogramma omvat : 9 uur 
kerk der Witte Paters, Keizer-
straat : plechtige H. Mis; 10 uur 
30 Sclj(x>nselkerkhof ' ( te rminus 
t ram 24) : optfKrht naar het graf-
monu-nient, herdenkingstoespraak 
door Mr K de Beuckclaere. 

Inlichtingen en bijdragen voor 
hloonienhulde en grafonderhoud 
Berten Fermont - Herdenkingsko-
mitee \/3v., Gioenplials 9, Ant
weipen. Postiekening 4332.54. 

De afdeling hield in haar sek-
tie een propaganda avond waarop ; 
se, ator Dr. Roosens, de talrijke , 
aai.wezigen de werking van de 
sei'iiat toelichtte. 

De heer Lambert, voorzitter, 
kf'i digde een nieuwe reeks maan-
dci ]kse werkvergaderingen, aan. 

De VUM-filmseklie komt op 
ar.iivraag bij U films afrollen vrij
dag-, zaterdag- en zondagavond. 
Afspraken F. Lauriks. Offerande-
straat 68, Antwerpen, tel . 314225. 

Antwerpen-Linker Oever 
Om zowel de oude ingezetenen 

als de massale stroom inwijkelin-
gen op Antworpen-Linkeroever 
te bewerken, werd een groot
scheepse kolportage gepland voor 
zondag 21 november 1965 van 10 
uu r tot 12 u u r 30. 

Twee mikrowagens nemen hier
aan deel benevens helpers ui t 
Anlwerpen-Stad, Burcht en 
Zwijiidrecht. 

Een ploeg u i t Anlwerpen-Stad 
me t mikrowagen verzamelt op 
voornoemd tijdstip aan de in
gang van he t St. . \nnast rand on
der de leiding van dr. Delahaye 
en dhr . Vansteenkisle. Een ande
re groep, met de tweede mikro
wagen, komt samen aan café 
« Terminus » (hij het station) 
onder leiding van voorzitter Van 
der Vloedt. 

Berchem 
Zaterdag 27 november 1965 te 

Berchem grote propaganda-dag : 
10 uur propagandatocht met 

mikrowagens en kolportage. 
Bijeenkomst aan het provinciaal 

sekretariaat, Grote Steenweg, Ber
chem. 

15 uu r vertrek aan het provin
ciaal sekretariaat van rauziekop-
tocht met vlaggen door Berchem 

Serenade aan Dr H. Goemans, 
volksvertegenwoordiger Iedereen 
kan mee opstaippen. 

20 uur groot bal in feestzaal Ru-
bons, Statiestraat 175, Berchem. 

Hulde aan Dr H Goemans met 
gelegenheidstoespraak door volks
vertegenwoordiger Frans Van der 
Eist, algemeen voorzitter VU. 

Berlaar 
\ cel volk was opgekomen voor 

de be^tuursverkiezing, lerzelfder-
tijd gelegenheid voor een gezel
lig etentje. Het ru ime lokaal was 
dan ook te klein. 

Een prachtige diamontage werd 
gegeven over he l leven in de ge
meente door enkele leden van de 
fotoklub. Volgende leden werden 
verkozen : Walter Luyten, Jan en 
^^'^lly Van Eooy, Jef Van Hove, 
Staf Soons, en J u u l Verbruggen 

Senator .Torissen wenste de af
deling geluk met haar geest van 
kameraadschap 

Bornem 
In deze afdeling vond de statu

taire verkiezing plaats voor he t 
nieuwe bestuur Niet minder dan 
10 leden stelden h u n kandida
tuu r . Het rad der fortuin bracht 
volgende zes uit de s tembus : 

Voorzitter : Hugo Segers; sekre-
taresse : Just ine De Clecq; pen
ningmeester : Ir. Karel Mannaert: 

NATIONALE PATER STRACKE HULDE 
Pater Slratke, Jezuiel, wetensch.ipsmens, stiijdend Vla

ming en Nederlandse groolmens wordt op zondag 12 de-
(ember 1965 negentig jaar. Onder het voorzitterschap van 
Mevrouw Dosfel wordt diezelfde dag te 10 uur , in de Elcker-
lyczaal, Frankrijklei 85, te Antwerpen een plechtige hulde 
aan deze reus onder de levende Vlamingen een meer dan 
verdiende hulde gebracht. Wij vernamen dat kaarten te be
komen zijn in de VTB-boekhandel, St. Jacobsmarkl, Antwer
pen, op het sekretariaat van de hulde, p.a. Piet van Dooren, 
Klauwaertsstraat 1, Berchem, of door s tort ing op postreke
ning 1711 van de Kredietbank, Grote Steenweg 120, Berchem 
(voor rekening 1129-13 04625 van de Nationale Pater Stracke 
hulde. Prijzen der plaatsen 100, 40 en 25 fr. Wij vernamen 
ddt ondertussen reeds heel wat plaatsen besteld werden, zo-
<lal wie aanwezig wil zijn, tijdig zijn kaarten dient aan te 
vragen. 

Deze plechtigheid' staat onder de bescherming van een 
komitee waartoe, naast talrijke vooraanstaanden u i t de 
Vlaamse Beweging, ook talrijke vooraanstaande kunstenaars , 
industriëlen, wetenschapsmensen en geestelijken reeds toe
traden. Wij vermelden o.m. Nobelprijswinnaar Prof. Dr. 
Corneel Heymans. Prof. Fransen, Prof. Van de Wijer, Prof. 
Van Roosbioeck, Pi of. Daels, Stijn Streuvels, Dr. jur . Valeer 
Portier, Albe, Z.E.P. Hoing, provinciaal der Jezuieten, Dom 
Renaat van Hecke, Prelaat Boel, Z.E.P. Dr. Wildiers O.P., 
Dirk Vansina, Wies Moens, Anton van de Velde, Maria Ros-
seels, Dr. Jozef Weyns, Mr. Hendrik Borginon, W«rd Her
mans , Jan Nuyts, Prof. em. Dr. Stefens, Vikaris-generaal m g r . 
Eykens, Prof. GoUin, Dr Carton, Mw. wed. Goossenaerts, 
Mw. wed. FeremMis, Prof. Dr. De Vleeschhouwer, dr . jur . 
liulckaert, Dr.Gravez, Z.E.P. BouquiUon, Dr. Ruiten, Ere-
professor Dr. Van, den Heuvel, Beeldhouwer Albert Poels, Dr. 
Asaert, Dr. Merlevede, Clem de Ridder, Prof. dr . Indestege, 
Prof. Dr. Aerts, ir. Van Bocxstaele, Dr. Bockaert, Prof. dr . 
Martens, Dr. Klaas, Dr. Knuvelder. 

Sprekers op de huidezi t t ing zijn Karel Dillen, E H. Gan-
lois. Dr. Jungerhans en Drs. J. r a n Overstraeten. Verder wer
ken nog mede Antoon Vander Plaetse, voordrachtkunstenaar 
en SI. Norberlus Zingende Wandelkr ing. 

Ook wij richten tot onze lezers een oproep om zo tabijk 
mogelijk aanwezig te zijn op de noodzakelijke hu lde aan een 
van onze verdienstelijkste Vlamingen en Nederlanders. 

ondervoorzitter : Jan Van Assche; 
organisatie : Simon Van, Fraeyen-
hoven; propaganda : Vic Boey-
kens. 

Arr. sekretaris Walter I/uyten 
dankte de vier andere kandidaten 
die onmiddellijk h u n medewer
k ing aanboden en de aftredende 
voorzitter Gust De Maeyer die de 
VU-Bornem verder zal vertegen
woordigen in het gemeentelijk 
feestkomitee. 

Deurne 
Op 22 november 1965 om 20 

uu r 30 spreekt volksvert. Mr Hu
go Schiltz te Deurne over « Toe
komstmogelijkheden van de 
Volksunie », in he l lokaal « Pla
za », hoek Gallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (O). 
A'OLPORT/IGB 

Onze volgende kolportage heeft 
plaats in Deurne-Zuid op 28 no
vember 1965. 

Bijeenkomst aam de hoek Boe-
kenberglei en Drakenhoflaan. 
LEDENSLAG 

Op 11 november 1965 (na 18 
dagen ledenslag) konden we 
reeds 67 nieuwe aanslui t ingen no
teren. Dit resultaat geeft ons de 
zekerheid dat Deurne een prachl -
resultaat gaal bereiken. De leden
slag wordt voortgezet tot 31 de
cember 1965. 

Simpatisanten die wensen aan 
te sluiten k u n n e n dit doen door 
naam, adres en een biljet van 
50 fr. op te zenden naar : Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deur-

Ekeren 
Op onze algermene vergadering 

van 10 november 11., die zeer tal
rijk werd bijgewoond, is besloten 
dat op zondag 21 november e.k. 
onze propagandaploeg in samen
werking met Kapellen, een kol
portage te Ekeren - Hoogboom 
houdt . Bijeenkomst bij de Heer 
Volant J., Willy Slaeslei 79 te 
Ekeren-Mariaburg om 9 u u r 45 of 
aan de kerk te Ekeren-Hoogboom 
om 10 uur . Allen op post. 

Hoboken 
Er wordt nogmaals op aange

drongen om zaterdag 11 december 
volledig vrij Ie houden. Om 14 uur 
hebben wij de plechtige overhan
diging van de afdelingsvlag door 
volksvert. dr . Goemans en sena
tor dr. Roosens. Na de plechtig
heid, die wordt opgeluisterd door 
de Volksunieharmonie, is er een 
korte rondgang in de bizonderste 
straten van de gemeente. Aan al 
de leden en s impatisanten vragen 
wij op post te zijn. 

De dag wordt besloten met een 
gezellig Herfstbal. 

Alle vrienden van de Volksunie 
worden hartelijk uitgenodigd. 

Hove 
Op vrijdag 26 november houdt 

de afdeling haar algemene verga
dering met s tatutaire bes>tuurver-
kiezing. 

De kandidaten dienen h u n ver
zoek schriftelijk te richten aan de 
heer Jul iaan Op de Becq, voor
zitter, Groenstraal 27 te Hove, te
gen woensdag 24 november. 

Op de vergadering zal senator 
Ballet H. het woord voeren over 
de Vlaamse Aktualileit. 
SÖtlAAL DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Vansteenkis
le G. houd t iedere tweede en vier
de dinsdag van de maand vanaf 
20 u u r zitdag in de zaal « Rei-
naert », Mortselsesteenweg 21 te 
Hove. Voor iedere afspraak kan 
m e n zich wenden ten huize Vin
cent Bavaisstraal 13 te Hove (lel. 
513508). 

Kapellen 
Op zondag 6 n.ovember werd 

er me t sukses gekolporleerd te 
Merksem, 180 n u m m e r s werden 
door de ploeg van Kapellen en 
Ekeren aan de man gebracht; 
slechts 1 medewerker van Merk
sem was op pos t ! 

Zondag 21 november gaan we 
op stap te Hoogboom. Vertrek om 
10 uur . Bevrijdingslei 29, Kapel
len. Nieuwe medewerkers steeds 
welkom, voor vervoer bel op 
Schonkeren Gerard, Partisanen,-
straat 110, Kapellen, lel. 7446C2. 

Mechelen 
De bestuursverkiezing van de 

afdeling kende bij de leden eon 
grote bijval. In he t lokaal Sala
mander werden flink wat stem
men uitgebracht . De 8 bestuurs
leden die de volgende twee jaar 
de ploeg in de rechte voor zullen 
trekken, zijn Oscar Renard, Mi
chel Cauwenbergh, Herman Kel-
de rmans , Fons Van de Werf, Mi
chel Servaes, Frans Gielis, J an De 
Prins en Jan Haezendonck. Een 
flinke groep waarmede de kleur-
partijen rekening zullen dienen 
te houden . 

Merksem 
Het bes tuur van onze vrouwen

afdeling dr ing t er ten zeerste op 
aan, de deelnemingsformulieren 
voor het Kerstfeest duidelijk inge
vuld b innen te brengen uiterlijk 
op 20 november. Kunnen deelne
men de kinderen en kleinkinderen 
van leden, vanaf 1 lol 11 jaar. 

Er wordt op aangedrongen de 
laatste s teunkaar ten te verkopen, 
zoveel mogelijk omslagen van 
chocoladerepen te verzamelen en 
geldelijke s teun te verwerven. Le
den die geen inschrijvingsformu
lier ontvangen, k u n n e n zich wen
den tot M. Van Grinsven-Ghijs, 
Borrewalerstraat 24, of tot he t se
cretariaat Em. Lemineurs l raa t 33. 

Op 20.11 te 20 u u r in zaal 
« Tijl », Bredabaan 298 : film, ge
zellig samenzijn. 

Eregast is Amedee Verbruggen. 

Mortsel 
EYSKENS BUITEN 

Op een uur t je tijd h ingen zater
dag de d ruks te plaatsen van de 
gemeente vol « Eyskens Buiten »-
affiches. Onze Mortselse propagan
disten leverden eens te meer een 
mooie prestatie. 
REISGEZELSCHAP TIJL 

Woensdag 3 november hield 
reisgezelschap « Tijl » zijn eerste 
toeristische avond. F/r was een 
massale belangstell ing voor de 
kleurdia - projeklie over Duitsland 
en Oostearijk. 

Wilrijk 
De eerstvolgende aktivileit van on-

GEBOREN 
onder de 

SCHUTTER 

^ ^ 

uw KAHS... 

NATIONALE 
LOTERIJ 

ze afdeling vindt plaats in « Larv-
ge Wapper » op dinsdag 30 no
vember a.s. te 20 uu r . Het word t 
een diaprojektie-avond me t de 
medewerking van de heer Lode 
Van Hove ui l Mortsel die een 
unieke reeks lichtbeelden over 
Oostenrijk zal vertonen, terwijl 
de heer Bolsens ui t Wilrijk voor 
de nodige afwisseling en span
n ing zal zorgen door he t houden 
van een quiz aan de h a n d van 
speciaal daartoe bestemde dia 's . De 
winnaars van de dia-quiz k u n n e n , 
alvast rekenen op een stevige ^ 
t raktat ie van ons bestuursl id Ka
rel Uytlerhaeghe. 

BRABANT 

Diibeek 
Onze voorzitter ontving een 

schrijven vanwege de Vrienden
bond van de Rijkslagereschool te 
Diibeek, Kasteelstraat 76, waar
mede alle loflen van onze afdeling 
hartelijk worden uitgenodigd op 
zaterdag 20 dezer te 15 uu r , hij 
de opening van de tweedaagse 
boekenbeurs in de school aldaar. 

Werken mede : boekhandel « De 
Plukvogel », platenfirma • Po-
ket ino », tan te Terry, nonkel Bob, 
Armand Pien en Aster Berkhof. 

ZOEKERTJES 
Publicilei tstekenaar zoekt betere 

voorwaarden ' Ervaren in fotogra
fie - ra ter - fotocopy - stencil - en 
offset procédés. Kan zelfstandig 
werken. Graag in Vlaams en so-
ciaalvoelend milieu I Schrijven re-
daktle onder D 30. 

Langs deze weg zoekt een 57 
jarige op alle gebied zwaar ge
troffen handelsvertegenwoordi
ger een bet rekking voor O. VI of 
O VI en W. VI. biezondere tak
ken, landbouw en veeartssenijpro-
dukten , andere vertegenwoordi
g ing is ook welkom Beschik over 
wagen. Wie helpt me ? 

Sphrijven . Stropkaai 16 Gent. 

Zoek werk ernst motoren-me-
kanieker Schrijv. VL-sekr afd. 
Anlw.-Stad, Frankrijklei 8, Anlw. 

ZOEKERTJES 
Publiciteit onder deze rubriek 

wordt opgenomen legen 10 tr. 
per regel met een m i n i m u m van 
40 fr. De tekst dient voor dinsdag 
toegestuurd aan de redaktie Du-
puislaan 110 Anderlecht, of aan 
onze publiciteitsdienst Priester
s t raat 39, Berendrecht (Anlw. ) . 
Betaling ui ts lui tend na toezending 
van de faktuur 

Publiciteit onder rubriek aanbe
volen huizen wordt opgenomen te
gen 2.500 fr. per jaar voor vier 
regels, iedere week te verschijnen. 
Voor alle verdere inl icht ingen zie 
adressen hierboven of tel. ; 03-
73.66.59 en 02-23.11.98. 
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LIMBURG 

Limburg 
M COPPIETERSA1 OA D 

M. Coppieters, volksver! cgen-
woordiger zal a.s. zaterdag 20 no
vember spreken Ie 17 u u r in zaal 
« De Helm », Markt, Tongeren en 
om 19 u u r 30 in de parochiezaal 
ie Herderen. 

Met M. Coppieters is he t sukses 
veizekerd. Iedereen hartelijk wel
kom. 
ALGEMEhE PROPAGAriDJSTEN-
EN KANDIDATENVERGADERING 

Op 11 december e.k. zal er in 
Hotel Warson, Hasselt te 17 u u r 
een belangrijke propagandisten-
vergadering plaats vinden. Alle 
VU-gemeent«mandatarissen, VU-
kandidaten op de provinciale, ka
mer- of senaatslijsten zullen even
eens uitgenodigd worden. Meer
dere leden van de parti jraad zul
len aanwezig zijn o.m. Toon Van 
Overstraeten, algemeen propagan
daleider. 

Houd deze namiddag dus zeker 
vrij. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Op 4 dec. e.k. heeft er een vor
mingsnamiddag plaats van de 
Vlaamse Ziekenkas (Hotel War
son, Hasselt). De vaste medewer
kers en eventuele nieuwe mede
werkers of geïnteresseerden zijn 
hartelijk welkom. Twee personen 
van de leiding van de Vi. Zieken
kas zullen len uwen dienste zijn 

Beringen 
Op zaterdag 27 okt. houdt het 

ITzerbedevaartkomitee zijn jaar- ! 
lijkse Vlaamse Gezelschapsavond 
in zaal « Iris -'. Markt, Beringen. 

Het koraitee hoopt dat uw op
komst een kaakslag weze voor de 
laffe graf.schenners van onze 
IJzertoren. 

De opbrengst is bestemd vocvr 
de afwerking van de IJzerloren 
Orkest « The Young One ». Eer
ste dans 20 uur . 

Bilzen 
Donderdag 25 nov. a.s. heeft er 

een zeer belangrijke propdgandis-
tenvefgadering plaats van kanton 
Bilzen in Café Zimmerman, 'Sf&-
tion, Bilzen te 20 uur . Alle mede
werkers zullen er zijn. 

Neerpeit 
Op dinsdag 2.̂  nov. zal er een 

beperkte kontaktvergadering plaats 
hebben in « Hotel Neuf », Sta
t ionstraat 81 . Neerpeit. Alle me
dewerkers en propagandisten zijn 
van har te welkom. 

De provinciale \oorzit ter en 3. 
Cuppens, vrijgestelde, ïul len even
eens aanwezig zijn. 

Mecheien aan de Maas 
Op woensdag 2-1 nov. a.s. zal er 

een eerste konlaktvergndering 
plaats vinden te Mecheien aan de 
Maas, bedoeld als voorbereiding 
tot de s t icht ing van een nieuwe 
afdeling waarin de gemeenten 
Mecheien aan de Maas. Eisden, 
Leut. Vucht, Opgrimbie, Lank-
laar en Stokkem begrepen zijn. 

Alle medewerkers en propagan
disten worden er verwacht. De 
vergadering zal geleid worden 
door J. Cuppens Uitnodiging met 
aandu id ing van lokaal volgt. 

Voerstreeic 
Op vrijdag 5 nov. jl. had er een 

beperkte vergadering plaats in de 
Voer. Het provinciaal komitee was 
vertegenwoordigd door een af
vaardiging van 4 personen. 

De problemen i . r .m. de Voer 
werden besproken. 

Er werden enkele belangrijke 
initiatieven vastgelegd : sociale 
dienst enz. 

Binnen afzienbare tijd zal er 
een flinke afdeling gevormd wor
den. 

Een 15-tdl inwoners hadden er 
aan gehouden, op deze vergade
r ing aanv*n«g te zijn. Er werd 
besloten, zo vlug mogelijk tol de 
ui tbouw van een afdeling over te 
gaan. 

Ook in andere gemeenten van 
Zuid-I . imburg werden reeds eerste 
kontakten gelegd : Vüjtingen, 
Valmeer en Sin t-Hubrechts-He-
ren. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Op maandag 22 november alge

mene ledenvergadering als voor
bereiding v.d. bestuursverkiezin-
gen. Dia's over de parlementsver
kiezingen. Dit alles te 20 uu r . 

Op 26 nov. bestuursverkiezingen 
gen te 20 u u r 30. Kandidaturen 
onder gesloten omslag, zonder 
vermelding van naam en adres 
bezorgen in o De Vriendschap ». 

Gent 
JAARLIJKSE DODENIIVLDE 

Op zondag 21 november 1965 
9 uur 30 Roeland Gent, vertrek 
naar Laarne. 10 uur kerkhof Laar-
ne — korte simbolische plechtig
heid: 11 uu r Oostakker-Lourdes -
plechtige H. Mis - Kanselrede 
E.P. Goddefroy, 15 uui Roeland 
Gent : dodenhulde, gelegenheids
toespraak Jan d'Haese, artistiek 
programma. 

Toegang alleen op vertoon van 
ui tnodiging (lei plaatse verkrijg
baar) . 

Ingericht door Vriendenkring 
Sneyssens-Gent. in samenwerkinir 
met VOS-Gent en St. Maartens'^ 
fonds 

2df gespreksa\ond op zaterdag 
27 nov. te 20 u u r 15 in het lokaal 
Rome, Kleine Vismarkt 3. Volks-
vert. Dr Leo Wauters zal er de 
figuur van Staf De CTercq, leider 
van het VNV belichten. Deze 
avond is de 3dc van dr VMO-win-
terwerking . 

Kruibeke 
De afdelingen van de Schelde-

lijant.(Kruibeke Bazel,' Rupelmon-
de en Steendorp) houden h u n 
herfelbal te Rpuibeke op zaterdag 
27 november. 

Eerste dans te 19 uur 30, in de 
zaal « Elite », Langestraat 75 te 
Kruibeke. 

Viering van het 200ste lid. 
Eregasten ; senator dr. De Paep 

en volksvertegenwoordiger drs . M. 
Coppieters. 

Inkom 25 fr. Tombola me t 
waardevolle prijzen 

Zuid-Limburg 
In drie gemeenten werd de le

denslag beëindigd : Eigenbilzen, 
Herderen en Riennst. Eerlang zal 
in deze gemeenten overgegaan 
worden tot bestuursverkiezingen. 

In Bilzen d u u r t de ledenwer
ving nog altijd voort. Binnen 
enige tijd zal in deze 'gemeente 
ongetwijfeld de grootste afdeling 
van Zuid-Limburg k u n n e n opge
r icht worden. In aanwezigheid 
van J. Hardy «n Dr. E.Raskin 
werd te Millen een konVaklverga-
der in^ belegd. 

Lebbeke 
Op 27 november e.k. vindt onze 

eerste verbroederingsavond plaats 
ter gelegenheid van, de opening 
van onze nieuwe zaal in lokaal 
t( Inter-Nos ». 

Het prograntma omvat : dege
l i jk,en verzorgd avondmaal aan 
de prijs van 75 fr. per persoon, 
klein - kunstenaarsgroep : dichter 
V^rbruggen en W. Van de Vel
de. 

Inschrijvingeen voor 25 dezer bij 
secretaris Alfons Cooreman, Zie-
kenhuisveldbaan 20a, in ons lo
kaal « Inter-Nos « of bij de ande
re bestuursleden. 

Mariakerke - Gent 
Op zaterdag 27 november e.k. 

te 11 u u r herdenken wij in een 
ir. Mis Z.E.P. Callewaert'. 

Deze Mis wordt opgedragen in 
de parochiale kerk van O.L. 
Vrouw-Center te Mariakerke-Gent 
( t e rminus t ram 3) . 

Wij nodigen allen uit die deze 
Vlaamse priester hebben gekend; 
de vele honderden inlellectuelen 
uit zijn St. Thojnasgenootschap, 
de leden van het IJzerbedevaart-
k o m i t e e ' e n de andere vooraan
staanden u i t he l Vlaamse bewe-
gingsleven. 

Merelbeke 
IIERSTELBETOGING 

VOS-Merelbeke roept alle Vla
mingen op om samen met de oud-
strijders, ondsoldaten en oorlogs
slachtoffers op zondag 28 nov. het 
feit aan te klagen van het roven 
van de bloemenkrans me t op
schrift « VOS Merelbeke-Vrede ». 

Vorming van de stoet te 9 uu r 
45 wijk Plataan, rechts van de 
nieuwe b r u g over de r ingvaart . 
Vandaar naar het gedenkteken, 
alwaar b loemenhulde en korte 
toespraak door een lid van ket 
VOS-hoofdbeslu UT. 

Oudenaarde 
De afdeling Oudenaarde roept 

alle leden en s jmpal i san tèn op, 
om deel te nemen aan de maan
delijkse kolporlage die plaats 
vindt op zondag 21 november te 
Eine. 

Wij rekenen op allen ! Verza
mel ing lokaal « P.illieter ». Leu-
pegem, Ie 9 uur . 

St. Amandsberg 
Op vrijdag 26 november om 20 

UUI heeft een gezellig samenzijn 
plaats met mosselsouper in Ctifé 
't Meulekeii, Aiilwerpsesteenweg 
379, St. Amandsberg. 

Tafelredenaar Mr &)ppieters, 
volksvertegenwoordiger Deelname 
in de kosten 30 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
Op initiatief van de plaatselijke 

VU-afd. werden meerdere vereni
gingen samengebracht om de 
werking ten bate van het alge
meen te bundelen. Aldus kon 
worden bereikt dat een gezamen
lijk Sinterklaas- en Ker«tfee>;t i« 
voorzien. 

Diksntuide 
ST. NI KL A A SB AL 

Ter gelegenheid \ an het 8ste 
St. Niklaasbai op 4 december in 
het Vlaams huis wordt een foldei 
uitgegeven 

Wie wenst te adverteren in de
ze reklainefolder, die verspreidt 
wordt in gans het kanton Diks 
muide . laat tekst en grootte van 
de advertentie geworden qan 
Vlaams Huis Diksmuide of aan 
Dr. Ju r . A. Declerck, IJzerdijk 
St Jacobskapelle 

Zitdagen ingenieur J.A. de 
Ganck, provinciaal raadslid. 

Zaterdag, 20 november 1965 om 
20 u u r te Werken, bij L. van 
Poucke, café « in 't Gildhof » 
Dorp 15. 

' Woensdag, 24 noverabef ••t96ö' 
om 20 u u r te Diksmuide bij L. 
Devreese, café « Vlaams Huis ». 
IJzerlaan 83 

Knokke 
Door veel Vlaamse sermoenen 

gesterkt, kende de bestuursher-
kiezing een bijzondere belangstel
ling. Uit het lot kandidaten kwa
men de namen van Jef Deroose, 
Raf Declercq, Leo Verwerft, Gui-
do Gheldof, Vredeman Delille en 
Jos Maltheeuws. 

Deze ploeg moet borg staan 
voor Vlaams leven in de driehoek 
Knokke - Heist - Westkapelle. 

Menen 
De st ichtingsvergadering der af

del ing Menen-Rekkem vindt plaats 
in de eerste week van december. 
Plaats, sprekers en juiste da tum 
in volgend n u m m e r . Kandidatu
ren w o r d a i opgewacht in het se-
kretariaat, Wahisstraat 70 te Me-
iien. 

Dhr. H. Vandenbulcke houdt 
zitdag op zaterdag 20 nov. in ons 
lokaal « Het Zonneke «, Wervikse-
straat 49, van 11 tot 12 uur . 

Ruddervoorde 
Ongetwijfeld is het nog zo dal 

de \ U-werking in deze •gemeente 
niet de openbaarheid krijgt die 
ze verdient. 

Het aantal voorkeurstemmen 
voor Leuridan en Gijssels was 
nochtans een goede aanwijzing. 
Nu moet echter gewerkt opdat 
een flink afd.-bestuur aan de slag 
zou kunnen gaan. Wie deze op
dracht steunen wil, wordt ver
wacht bij Albert Boffel, Hoge 
Vautestraat 23. Zedelgem. 

Torhout - Aartrijke 
Onze afd. hoopt voor begin de

cember a.s. de bestuursherkiezing 
te k u n n e n uitschrijven. • In he t 
licht van deze herkiezing wordt 
van ieder lid en van ieder sympa-
tisant verwacht dat de ui tbouw 
van de afd. zou worden gesteund. 

Belangstellenden kunnen terecht 
bij ,Tef Duflou, Brildam 10, Tor
h o u t I 

SGHUIMRUBBEHMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATHASSliN 
( B r e \ e t : 529738) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

„STAK' 
(Brevet : 512/G7) 

T E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent , s tuu r 
ons een kaar t je en w e 
de dichts t bijgelegen ver
zenden U het ad r e s van 
koper Star Zele. 

HERMES 
SCH«eL 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnie r t aan 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. . 

VOLLEDIGE 
SEKRETAR1\AT-
KURSLS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty lograf ie 
in vier ta len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne ta len. 
Handels-
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen . 

De school waa r Vlamingen 
zich thu is voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
toUjsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
belde geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 149 Gent; 
of naar : 
Postbus, 11 Delnze: 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar ; 
Postbus 231. Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor iedereen { AJIe« ge
heim ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

Aanbevolen 

Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het o Veefhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie t De Olifant > 
In het Vlaams Huls 

« PETER BENOIT » 
Franr i jk le i 8. Antwerpen 

Op doorreis te Aalst be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat 9 

(biJ de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzeriaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Huish App. - Radio-T.V.-

bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23. Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent ; De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen. Deliflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18. Deurae T 36.13.12 

Voor uw modern interieur 
EURODOMI 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

B O E K E N T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79, T. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

o Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering » groepen 
Elisabeth! 105. Tel 632.70 

l 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeverlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension - 30 kamers 
MIDDELKERKE 

« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr 35 
10 % kortinf v. leden V.tJ. 

J 
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[16 DE VOLKSUNIE 

De situatie waarin de regerings
partijen, onder de exaltante leiding 
van Lefèvre, de staatsfinancies ge
bracht hebben is zo katastrofaal, dat 
de revelaties van de nieuwe minister 
van financies en de noodmaatregelen 
die de regering voorstelt — de eer-
ste-minister sprak van een fatali
teitsbegroting — door de bevolking 
van dit land blijkbaar nog niet in al 
hun gevolgen overzien worden. Het 
is een ramp voor het land. Doch 
reeds is de pers, in dienst van de re
geringspartijen, zalf aan 't strijken 
op de wonde en de ware toestand 
aan het verdoezelen. Wij staan welis
waar voor een katastrofale toestand 
en iedereen is misleid en bedrogen, 
maar wij worden verzocht hulde te 

ring plechtig beloofden de openbare 
financies te saneren, de begrotingen 
in evenwicht te houden, de misbrui
ken te bestrijden en bezuinigingen 
door te voeren. Van al deze plech
tige beloften is niets in huis geko
men. Integendeel, het is van langs 
om erger geworden. 

Het is thans ook duidelijk dat de 
verkiezingen vervalst werden : de 
kiezers werden misleid en bedrogen, 
zij kenden de waarheid niet. Wat 
zou het oordeel van de kiezers ge
weest zijn over het regeringsbeleid 
van de CVP en de BSP indien zij 
geweten hadden dat deze partijen 
een reusachtige put gemaakt had
den en de rekening zouden aanbie
den na de verkiezingen? 

In een periode van langdurige 
hoogkonjunktuur met sterk gestegen 
staatsinkomsten speelt de regering 
het klaar, een zwaar deficit na te la
ten. 

In december 1964 heb ik in de Ka
mer tijdens het debat over de Rijks
middelenbegroting voor 1965 een re
devoering gehouden waarin ik uit
drukkelijk gewaarschuwd heb. Ik 

, heb toen o.m. ook verklaard dat 
men in princiep een verhoging van 
de staatsuitgaven, bv. voor sociale 
doeleinden, kon aanvaarden doch 
slechts op voorwaarde dat er geen 
geldverspilling gebeurt. 

Financieel wanbeheer, geldverspil
ling, misbruiken zijn niet goed te 
praten door een zgz. sociaal vooruit-

FINANCIEEL WANBEHEER 
brengen aan de gewezen minister 
van financies, die op de CVP-partij-
raad toegejuicht werd! Er zijn geen 
verantwoordelijken, maar het land 
wordt verzocht zware offers te bren
gen en de gebroken potten te beta
len. Het is onaanvaardbaar en zelfs 
immoreel dat alle burgers moeten 
boeten voor de fouten van hoogge
plaatste personen die aan iedere 
sanktie ontsnappen. Het minste dat 
men zou mogen verwachten is een 
politieke sanktie, doch zelfs daar is 
geen sprake van : in de huidige re
gering werden meerdere ministers 
uit de vorige opgenomen en in het 
super-kabinet zijn ze zelfs met vier 
tegen twee : Spaak. Segers, Spinoy 
en Leburton, tegen Harmèl en Eys-
kens. Het land wordt verzocht ver
trouwen te stellen in dezelfde per
sonen die het op de rand van de 
financiële afgrond gebracht hebben. 
Uit de uitleg, in het parlement ver
strekt door de eerste-minister, moe
ten wij besluiten dat het land het 
slachtoffer is van een ergerlijk fi
nancieel wanbeheer. Daar komt het 
ontegensprekelijk op neer : ministers 
die een deficit gemaakt hebben van 
20 miljard, maar die van niets we
ten. Hoe is zo iets mogelijk? Plots 
wordt een schril licht geworpen op 
de ongehoord lichtzinnige wijze 
waarmee omgesprongen wordt met 
de staatsgelden en het ontbreken 
van een ernstige kontrole op de 
staatsuitgaven. 

En dit gebeurt nadat vrijwel alle 
regeringen in hun regeringsverkla-

Ik heb dan ook in de Kamer ge
sproken van een vertrouwenskrisis. 

Welk vertrouwen kan men nog 
stellen in politieke partijen en mi
nisters die het sedert jaren door-
slecht gedaan hebben, die thans de 
proef op de som geleverd hebben 
van hun financieel wanbeheer? 
Waarom zouden hun huidige belof
ten meer waard zijn dan hun vori
ge beloften? 

De staatsinkomsten zijn fantas
tisch gestegen, hoofdzakelijk door 
meeropbrengst van de belastingen. 
In 1951 bedroegen de gewone ont
vangsten van de Staat (dus zonder 
de opbrengst van leningen) 76 mil
jard 857 miljoen fr. Thans wilt de 
regering voor 1966 deze ontvangsten 
brengen op 197 miljard. Dit betekent 
dat op vijftien jaar tijd de belastings
opbrengst met meer dan 150 % ge
stegen is. 

De staatsuitgaven zijn nog sterker 
toegenomen : de gewone uitgaven 
van de staat (zonder de buitenge
wone begroting) bedroegen in 1951 
slechts 66 miljard 686 miljoen fr. De 
begroting voor 1966 voorziet niet 
minder dan 200 miljanl op de gewo
ne begroting! Dit geeft een idee van 
de duizelingwekkende stijging van 
de staatsuitgaven, in zover dat men 
berekend heeft dat met dit ritme in 
1970 het geheel der uitgaven van de 
openbare sector (staat, provincies, 
gemeenten en RMZ) 50 % van het 
Bruto Nationaal Produkt zou op
slorpen! 

strevende politiek. Integendeel zijn 
zij een hinderpaal om een goede, 
doeltreffende sociale politiek te voe
ren. 

Een voorbeeld is de begroting voor 
nationale opvoeding en kuituur. 

Sedert het schoolpakt, waardoor 
de schoolstrijd opgelost werd op de 
rug van de belastingbetaler, is deze 
begroting fantastisch gestegen : men 
gooit het geld door deuren en ven
sters in een dolle opbodpolitiek. 

Dit heeft niets meer te maken met 
demokratizering van het onderwijs 
of verbetering van het onderwijs. 
Het zijn de partijen die het onder
wijs misbruiken In hun onderlinge 
ideologische strijd; vandaar een 
waanzinnige konkurrentie niet alleen 
tussen het vrij, katoliek onderwijs en 
het staatsonderwijs, maar zelfs tus
sen het staatsonderwijs en het ge
meentelijk onderwijs. De financiële 
warboel is zo groot en zo onover
zichtelijk geworden dat niemand er 
nog klaar In ziet en men, toppunt, 
beroep heeft moeten doen op een 
privé-instelling! 

Een ander voorbeeld biedt ons de 
sektor van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering. Iedereen kent de 
toestand, iedereen kent de misbrui
ken. Doch er is geen onafhankelijke 
kontrole omdat de mutualiteiten en 
de poliklinieken er zich tegen verzet
ten. In feite zijn deze muatualitelten 
en poliklinieken neven-organisaties 
van de politieke partijen. Daarom 
komt er geen kontrole. Het is duide
lijk dat geen enkele zieke of invalied 

hier voordeel bij heeft, Integendeel 
zou een doeltreffende besteding van 
de beschikbare gelden alle zieken en 
invalieden ten goede komen. 

De huidige toestand met al de ge
volgen die er uit voortvloeien, vindt 
mede zijn oorzaak in de verwording 
van de staatsadministratie, een ge
volg van de politisering van onze ad
ministratie door de politieke partijen. 
Sedert vele jaren telt nog alleen de 
partijlidkaart, de politieke kleur voor 
benoemingen of bevorderingen. Naar 
de bekwaamheid wordt niet ge
vraagd. Bekwame ambtenaren wor
den ontmoedigd, opzij geschoven om 
plaats te maken voor partljkreatu-
ren. Dergelijke politiek, waaraan de 
drie traditionele partijen schuldig 
zijn, kan men niet ongestraft voeren 
en blijven voeren. De goede werking 
van het staatsapparaat moet hieron
der lijden en zo komt men onvermij
delijk tot wanbeheer, tot pijnlijke 
verrassingen. Maar nogmaals zijn 
het de politieke partijen die de schul
digen zijn. 

Ik heb er In de Kanier op gewezen 
dat de zogezegde « grote », « natio
nale » partijen in de naoorlogse pe
riode het land van de ene krisis in 
de andere gestort hebben : de re
pressie, de koningskwestie, de school
strijd, de Kongokrisis, de strijd rond 
de eenheidswet (die aan het land 8 
miljard gekost heeft!), thans de fi
nanciële krisis. Dit alles heeft het 
land hoofdzakelijk te « danken » aan 
deze grote partijen. 

De regering eist thans nieuwe be
lastingsverhogingen : voor minstens 
13,7 miljard fr. nieuwe belastingen! 

MR F. VAN DER ELST 

Daarbij neemt de regering haar toe
vlucht tot verhoging van de onrecht
streekse belastingen, alhoewel ieder
een weet dat hierdoor de massa van 
de kleine verbruikers en vooral de 
grote gezinnen het zwaarst getroffen 
worden. Het is eens te meer de klei
ne man die zal boeten, van wie de 
zwaarste offers gevraagd worden. 
Dat de socialisten hiermee akkoord 
gaan is van him standpunt verraad 
tegenover hun kiezers. Hun houding 
is wellicht te verklaren door een pa
nische schrik voor nieuwe verkiezin
gen. 

Deze gebeurtenissen bewijzen de 
nood aan vernieuwing in ons politiek 
leven : een vernieuwing die nidt kan 
verwacht worden van de oude par
tijen doch die alleen kan uitgaan van 
een nieuwe partij als de Volksunie. 

DE MOOISTE VILLA 'S IN GENT GENK ANTWERPEN . . . -

we.en,.0..aoo. A L G E M E E N B O U W B E D R I J F K U N N E N N . V . 

Maar ons aanbod in burgershuizen, halve villa's en appartementen overtreft alle verwachtingen. 

te G E N T 

« PATRICIA RESIDENTIE > - Destelbergen 
12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamers 
AAN SLECHT^ 599.000 F. 

Zeer mooie villapercelen te Mariakerke-
Drongen. 

1 

te G E N K 

• RESIDENTIE « MIDDENSTAD > 
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900.000 F. 

• VERKAVELING « SCHEMMERSBERG » 
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F. 

te A N T W E R P E N 

• « PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE > 
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602.000 F. 

• VERKAVELINGEN « PAASBLOEMHOF > en « PRÜNKENBORG > 
te Konticb, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis 
1/2 villa of villa VANAF 105.000 F. 

VRAAG 
ONMIDDELLUK 

INLICHTINGEN J 

A N T W E R P E N 
MEIR, 18 

"FEL. : 08/32.92.18 

G E N T 
ONDERBERGEN, 43 
TEL. : 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT, 89 

TEL. : 011/54442 


